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مشكالت تدريس مادة فقو المغة في أقساـ المغة العربية لكميات التربية 
واآلداب 

 
 

مؤيد سعيد خمؼ                                                                                                            
  باسـ عمي ميدي                                                                

الفصؿ األوؿ 
 مشكمة البحث وأىميتو

معجزة الفكر الكبرى ، واألداة التي تحمل األفكار -المغة فكر ناطق، وىي 
،وتنقل المفاىيم فتقيم بذلك روابط االتصال بين أبناء األمة الواحدة ، وبيا يتم التقارب 

والتشابو واالنسجام بينيم ، وىي الترسانة الثقافية التي تبني األمة وتحمي كيانيا ، 
وىي أصل الحضارة وصانعة التقدم والرقي ، وقوام الحياة الروحية والفكرية والمادية 

(. 5ص:38)
من المغات في نشأتيا وتطورىا وتوحدىا ، فقد " ان المغة العربية ليست بدعا

كانت العرب قبائل متعددة متوزعة في شتى انحاء الجزيرة العربية الواسعة التي 
تشتمل عمى بينات مختمفة يمتقي بعضيا ببعض ، وينفصل بعضيا عن بعض 

بعوامل جغرافية وثقافية وحضارية في أزمنة وأماكن خاصة ، وكانت ىناك ليجات 
، ولما نزل القرآن الكريم عمل عمى شد أزر ىذه المغة " تحدث بيا العرب جميعا

الموحدة واستمرار حياتيا راسخة البنيان ، فكان من حسن حظ المغة العربية انيا 
ارتبطت بكتاب اهلل ، وىذا االرتباط أتاح ليا فرصة طيبة في ان تنمو وتتطور وتشق 

طريقيا الى المستقبل ، وىي ثابتة الخطى ، رابطة الجأش التحفل بما يعترض 
طريقيا من صخور أواشواك ويمكن األستدالل عمى ىذه الحقيقة من خالل شيادات 
الكثير من عمماء الغرب المستشرقين الذين ادىشتيم ىذه المغة وظموا مبيورين أماميا 

ان المغة العربية التي نشأت األخيرة من بين  ))، فالمستشرق مانسيون الفرنسي يقول 
من ( آرنست رينان )اما  .(6ص:16( )("واألقل وىنا" المغات السامية ىي األكثر نقا

عمماء الغرب فقد شيد ليذه المغة ، اذ وجد ان المغة العربية بدت فجأة في غاية 
الكمال ، وىذا اغرب ما وقع في تاريخ البشر وصعب تفسيره، فكان كماليا ويسرىا 
وثباتيا وغناىا احد اسرار بقائيا ،فمم يدخميا أي تعديل فال طفولة والشيخوخة ليا 

( . 25ص:27)
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فقد وجد ان المغة العربية تذىب الى الغرض المقصود  (ماسنيون)اما 
مباشرة، وانيا تظير المعنى المقصود بأقل األلفاظ وتعجز المغات ان تجارييا في ىذا 

(. 513ص:26)الجانب 
ونستدل عمى اىمية المغة العربية ومكانتيا من عممائيا الذين اجادوا وتفننوا 

اعمم انني عمى تقادم الوقت ، دائم  )): قال (ابن جني)في وصفيا وبيان اىميتيا ، فـ 
التنفير والبحث ، فأجد الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي ، مختمفة جيات التغول 
عن الفكر، وذلك اذا تأممت حال ىذه المغة الشريفة الكريمة المطيفة وجدت فييا من 

( . 48ص:4( )(الحكمة واألرىاف والرقة بما يممك عمي جانب الفكر 
وتاتي اىمية البحث الحالي من اىمية الدرس المغوي بوصفو وسيمة لفيم 

القرآن الكريم واياتو والوقوف عمى اسرار الجمال في التركيب المغوي والمفظي والداللي 
، فالقرآن الكريم ىو المحور الذي دارت حولو الدراسات المغوية المختمفة ، فقد اتصل 

الدين بالمغة اتصاال وثيقا في العصور االسالمية كميا وكان الباعث عمى ىذا 
( . 25ص:10)االىتمام من عمماء فقو المغة بجمع الشواىد المغوية 

ويعتقد الباحثان  ان تعرف مشكالت تدريس مادة فقو المغة لدى طمبة اقسام 
المغة العربية يسيم في مساعدة تدريسيي المادة عمى تعرف ىذه المشكالت الخذ 
التدابير الالزمة التي من شانيا ان تؤدي الى تحسين العممية التدريسية ، ولغرض 
بناء االنسان في عصر المعمومات الذي يمتمك الميارات والقدرات ويوظف المعرفة 
االنسانية في اطار ثقافة ليا جذور عميقة لغرض التفكير العممي والتطبيق المحمي ، 

( . 5ص:35)فان لنا حاجة لدراسة عممية عممية لمؤسسات التعميم العالي 
ان من اىم الميام التي تضطمع بيا الجامعات ىي تشجيع عممية االبداع 
التي تتمثل في اعداد جيل من الشباب لمعمل في وظائف اجتماعية متخصصة ، 

. فتبقى ىذه العممية المنيل الذي يزود الطمبة بالخبرات المعرفية المتنوعة 
وتسيم الجامعات الحديثة بدور ميم في الحياة المعاصرة فيي تتحمل 

مسؤولياتيا في قيادة النيضة العممية لممجتمع باىتماميا بالبحث العممي وتصدييا 
بمشاكل المجتمع القائمة ومحاولة تقديم الحمول ليا ، كما تضطمع بميمة نشر 

( . 1ص : 8)المعرفة وتوسيع افاقيا في عالم يسوده التفجر المعرفي 
لقد ترك التطور العممي والتكنموجي في العصر الحاضر اثارا عميقة في 

جوانب الحياة المختمفة ، وقد اشارت دراسات عدة الى ان التمايز الموجود بين دول 
العالم المختمفة من حيث مدى تقدميا االقتصادي واستقرار انظمتيا السياسية 

واالجتماعية يعود بالدرجة االولى الى مدى تمايزىا في مجال العموم التكنولوجية 
( . 15ص40)
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ومن ىنا يمكننا ان نقول ان الطالب الجامعي طالب منظم لعممية تعميمية 
متحكما بيا ، يسير في عممية تعممو عمى وفق امكاناتو الذاتية دون الوقوع تحت 
ضغط الوقت ، كما انو قادر عمى اتباع الطريقة الدراسية التي يراىا مناسبة سواء 

كان ذلك باستعمال الكتاب المدرسي ام المختبرات ام بالزيارات العممية ام باستعمال 
ويتضح ىذا بعقد المؤتمرات العممية والندوات واجراء االبحاث العممية .وسائل تقنية 

( . 92ص:8)
وتتولى كميات التربية واالداب اعداد المدرسين لمرحمة التعميم الثانوي 
وتاىمييم عمى وفق برامج ومناىج تزود طمبتيا بالعموم المتخصصة ، والعموم 

والميارات المينية التربوية تمكنيم من اداء مياميم التدريسية بما يتالءم ومتطمبات 
. مينة التدريس 

وتعد كميات التربية المصدر الرئيس لتخريج المربين في المجتمع ، فمن 
خالليا يتم رفد المدارس المتوسطة والثانوية واالعدادية والمعاىد بالمدرسين القادرين 
عمى ترجمة اىداف المجتمع واستيعابيا ومن ثم اكسابيا لطمبتيم ، وبيذا اصبحت 

المدارس الثانوية مجال عمل المدرسين كما اصبحت مؤسسات اجتماعية تيدف الى 
تطوير العممية التربوية وجعميا مواكبة لروح العصر ومتطمباتو الذي امتاز بالتغير 

( . 24ص5)السريع والتطور التقني المتصاعد 
ويرى الباحثان  ان مدرس المغة العربية ينبغي ان يكون انموذجا لطمبتو في 
استعمال المغة العربية الفصيحة في التدريس ، وان يبتعد عن االزدواجية في التعبير 

بين العامية والفصيحة ، الن استعمال االزدواجية في التعبير سيشكل عائقا امام 
. طمبتو ، واليصمون الى االىداف المرجوة من تدريس المغة العربية 

لذلك يرى الباحثان ان ينصب االىتمام عمى تعميم المغة العربية الفصيحة في 
وعمى المدرس ان . المراحل الدراسية االولية االبتدائية وصوال الى الدراسة الجامعية 

يعود طمبتو عمى التحدث بالعربية الفصيحة وذلك بتعودييم عمى االكثار من االلفاظ 
المقتبسة من القرآن الكريم واالحاديث النبوية الشريفة والماثور من القول شعرا كان ام 
نثرا وذلك الن قابمية طالب المرحمة المتوسطة اكثر في استقبال من طالب المرحمة 

. االبتدائية ، وتتدرج ىذه الزيادة في االلفاظ الفصيحة بتدرج المستويات الدراسية 
ومن اجل الوقوف عمى نجاح عممية التدريس ومدى تحقيقيا لألىداف 

المرجوة ، البد من الوقوف عمى مشكالت تدريس فقو المغة العربية وقد مست الحاجة 
إلى إجراء دراسة لتعرف مشكالت لتكون عونا لرسم اإلطار العام الذي تشخص 

مواطن القوة والضعف في مادة فقو المغة وطرائق تدريسيا لتساعدنا عمى رفع مستوى 
طمبة كميات التربية واآلداب في الجامعات العراقية وىذه الدراسة وان كانت في حدود 

.  إمكانية الباحث إال أنيا مساىمة في سير عممية التطور العممي 
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:  أىداؼ البحث 
ييدف البحث الحالي الى تعرف مشكالت تدريس مادة فقو  المغة العربية في 

أقسام المغة العربية لكميات التربية واآلداب في الجامعات العراقية من وجية نظر 
 : التدريسيين والطمبة وذلك من خالل اإلجابة عن االسئمة اآلتية 

ما المشكالت التي تواجو طمبة أقساـ المغة العربية في كميات التربية 
واآلداب في الجامعات العراقية عند دراستيـ مادة فقو المغة ؟  

ما المشكالت التي تواجو التدريسييف عند تدريسيـ مادة فقو المغة في 
أقساـ المغة العربية في كميات التربية  واآلداب في الجامعات العراقية؟  

 .ما مقترحات التدريسييف والطمبة لتطوير تدريس ىذه المادة 

: حدود البحث 
:        يقتصر البحث الحالي عمى 

طمبة الصفوؼ الرابعة في أقساـ المغة العربية لكميات التربية واألدب في  .أ 
الجامعات العراقية الذيف يمثموف عينة البحث وىي كميات التربية واآلداب في 

 . (وسط العراؽ وجنوبو)
. التدريسييف الذيف يدرسوف مادة فقو المغة في ىذه األقساـ  .ب 
  ـ 2008-ـ 2007العاـ الدراسي  .ج 

:  تحديد المصطمحات
   Problemالمشكمة - 1

:  لغة 
الشبو والمثل والجمع اشكال وشكول ، وقد تشاكل : الشكل  : (شكل )

ماانشعب عن : والشواكل من الطرق . الشيئان ، وشاكل كل واحد منيما صاحبو 
( . 348 ص 5)ممتبسة : التبس ، وامور اشكال : واشكل االمر . الطريق االعظم 

: اصطالحا 
حالة تحٍد تتطمب بحثا ودراسة ، وانيا " بانيا  (م1966الراوي )عرفيا 

( . 5ص20 )صعوبة تحتاج الى حل 
أي تدخل او تعطيل يحول بين االستجابة ": بانيا  (م2000جابر  )عرفيا 
( . 203 ص 10)"وتحقيق اليدف 
كل صعوبة او عائق يعسق االنسان من :" بانيا  (م2000السكران  )عرفيا 

 ( .148ص 24 )"الوصول الى ىدف يود بموغو 

اما التعريف االجرائي لممشكمة فيو كل عائق يعيق طمبة اقسام المغة العربية 
في كميات التربية واالداب في الجامعات العراقية من فيم مادة فقو المغة العربية 

. واستيعابيا 
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   Teachingالتدريس - 2
سماعيل   )عرفو - 1 موقف يتفاعل فيو المتعمم عن :" بانو  (1984الحمادي وا 

طريق المدرس مع الخبرة التعميمية تفاعال ايجابيا ونشيطا ينتيي بتحقيق الدرس من 
اكتساب لقيم وخبرات والوان من السموك والقدرات والميارات واالتجاىات 

( . 107ص15)" واالستعدادات او تعديل وتنمية ليا 
عمل شاق جزء منو حرفة وجزء منو فن ، وجزء :" بانو (1984كوىل )عرفو - 2

منو اسموب وطرائق ، وجزء منو سياسيات ، وكل ىذا يستغرق وقتًا لجعل اليسر 
(  12ص: 37)" والسيولة تنمو من خالل مثل ىذا الدور المعقد
كل عمل يقوم بو تدريسيو مادة فقو : اما التعريف االجرائي لمتدريس فيو 

المغة العربية بقصد اكساب الطمبة الخبرات العممية والعممية بافضل الطرائق واقوميا 
. ، ومايستعممونو من وسائل وطرائق واساليب لغرض الوصول الى اىداف معينة 

:  فقو المغة - 3
منيج لمبحث استقرائي وصفي يعرف بو موطن :" بانو  (1970الصالح )عرفيا - 1

المغة االول وفصيمتيا وعالقتيا بالمغات المجاورة او البعيدة الشقيقة اواالجنبية ، 
وخصائص اصواتيا ، وابنية مفرداتيا وتراكيبيا ، وعناصر ليجاتيا ، وتطور دالالتيا 

( . 22ص29)"، ومدى انمائيا قراءة وكتابة 
العمم الذي يحاول الكشف عن اسرار " ظ بانو (1961عبد القادر  )عرفيا - 2

المغة والوقوف عمى القوانين التي تسير عمييا في حياتيا ومعرفة سر تطورىا ، 
: 31)"ودراسة ظواىرىا المختمفة دراسة تاريخية من جانب ووصفية من جانب اخر 

( .  9ص
– اية لغة –اما التعريف اإلجرائي لفقو المغة فيو التبحر في دراسة المغة 

لموقوف عمى اسرارىا وكمماتيا وتطوراتيا والقوانين الخاضعة ليا ليتسنى فيميا 
. والتحقق فييا ودراسة ظواىرىا المختمفة دراسة تاريخية وصفية 

 
 
 
 

 
الفصؿ الثاني 
دراسات سابقة 

نظرا ألىمية الدراسات السابقة في كل بحث تربوي ، لذا فقد ضمن الباحثان 
في ىذا الفصل عرضا لعدد من الدراسات ذات العالقة بموضوع بحثيما ، اال انو لم 
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يقع بين يدييما دراسة سابقة تناولت عمى نحو مباشر مشكالت تدريس فقو المغة ، 
ولكنيما وجدا عددا من الدراسات ذات العالقة ببعض جوانب دراستو الحالية ، وبما 
ان البحث الحالي اتبع منيج البحث الوصفي فقد اقتصر الباحثان في ىذا الفصل 

عمى الدراسات التي اتبعت المنيج الوصفي في البحث ، وأفاد الباحثان من الدراسات 
السابقة في تصميم منيجية البحث ، وبعض من إجراءاتو ، واختيار الوسائل 

. اإلحصائية المناسبة 
:   وفيما يأتي عرض ليذه الدراسات عمى وفق اآلتي 

 
:  أـ  دراسة عر بية  

ـ  2002دراسة الجرجري  
مشكالت تدريس المطالعة في المرحمة اإلعدادية في العراؽ ومقترحات  )
وكانت  (ابن رشد  )كمية التربية /   أجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد (وعالجيا

 . تروم تعرف مشكالت تدريس مادة المطالعة  في المرحمة اإلعدادية
مدرسا  (154)مدرسا ومدرسة ، منيم  (394)تكونت عينة الدراسة من 

مدرسة ثانوية واعدادية من مراكز  (106)مدرسة اختيروا عشوائيا من  (240)و
، استعمل الباحث االستبانة اداة  (بغداد ، نينوى ، البصرة  )المحافظات الثالث     

لبحثو ، ولمعالجة البيانات احصائيا استعمل الباحث معامل ارتباط بيرسون ، ومعادلة 
: حد المشكمة ، ومربع كاي ، والوزن المئوي ، وقد اسفر البحث عن عدة نتائج منيا 
قمة الوسائل التعميمية المصاحبة لطرائق التدريس ، ضعف قدرة الطمبة القرائية في 

(.  23-13 ص 12). المراحل الدراسية السابقة 
 
 

دراسة أجنبية  - ب
ـ  1971 (:  Wilkinsonولكنسوف  )دراسة 

أجريت ىذه الدراسة في زامبيا ، وكانت تروم تعرف بعض مشكالت تدريس 
اذ كانت المدرسة مدرسة دينية . الجغرافية في مدرسة ثانوية ريفية في غرب زامبيا 

طالبا انحصرت  (450 )وكان عدد طالبيا . تديرىا الكنيسة الموحدة في زامبيا 
يستعد الطمبة في .سنة ، ومدة الدراسة فييا خمس سنوات  (21-12)اعمارىم بين 

 )ثم يكممون ثالث سنوات ليستعدو لـ. السنتين االوليتين الداء االمتحان التقميدي 
G.C.E.O love )  وطمبة ىذه المدرسة تربوا وكبروا في مجتمعات صغيرة

استعممت الدراسة المنيج .ومعزولة والييتمون اال باالحداث التي تجري في قريتيم 
وتوصمت الدراسة إلى عدة . النظري في تقصي المشكالت التدريسية لمادة الجغرافية
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عدم استعمال الوسائل التعميمية في تدريس الجغرافية ، وازدحام الصف : نتائج منيا 
بالطمبة ، واضطرار الطمبة الى الحفظ الببغائي لمجمل بالمغة االنكميزية ، والتغير 

 ).  السريع لممدرسين والمغتربين واالتجاىات العدائية من عدد من الطمبة ليم 
 ( . 114-54ص 46

:  الموازنة بيف الدراستيف السابقتيف  والدراسة الحالية 
بعد ان تم عرض الدراستين السابقتين  ، وازن الباحثان بين تمك الدراستين  

والدراسة الحالية من خالل توضيح نقاط التشابو واالختالف والتي يمكن إجماليا عمى 
: النحو األتي 

الدراستين  السابقتين  جميعيا دراسات مسحية ميدانية تتعمق بمشكالت أو  .1
صعوبات تدريس فرع من فروع المغة العربية أو المغات األجنبية  ، والدراسة الحالية 

. تتفق مع ىذه الدراسات في كونيا دراسة ميدانية مسحية 
  الدراستين  السابقتين  منسجمة األىداف إذ حاولت تعرف صعوبات او  .2

 )مشكالت تدريس فرع من فروع المغة العربية في القواعد والمطالعة ، كدراسة 
،   (2002الجرجري 

فكان اليدف منيا تعرف عدد من . أما الدراسة  األجنبية  فقد اختمفت  في ىدفيا .3
 مشكالت تدريس الجغرافية في ثانوية ريفية غرب زامبيا ، 

أما الدراسة الحالية فقد كانت تروم تعرف مشكالت تدريس مادة فقو المغة العربية  .4
.  والطمبةنفي أقسام المغة العربية لكميات التربية واآلداب من وجية نظر التدريسيي

 الدراستين  السابقتين     جميعيا درست المشكمة او الصعوبة لفرع واحد من  .5
فروع المغة العربية ، أما الدراسة الحالية فقد كانت تروم تعرف مشكالت تدريس مادة 

. فقو المغة العربية 
الجرجري  )   الدراستين  السابقتين  طبقت عمى   المرحمة الثانوية كدراسة    .6

 ( . 1971ولكنسون)، ودراسة  (2002

اما الدراسة الحالية فقد طبقت عمى طمبة أقسام المغة العربية في كميات التربية  .7
 .واآلداب في الجامعات العراقية 

استعممت   الدراستين  السابقتين  جميعيا االستبانة اداة لتحقيق أىداف بحثيا ،  .8
وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أداة بحثيا اذا استعممت االستبانة 

 .أداة لتحقيق أىدافيا 

توصمت الدراستين  السابقتين    إلى نتائج متقاربة من حيث وجود ضعف لدى  .9
الطمبة في فروع المغة العربية التي تناولتيا الدراسات السابقة ، ووجود ضعف ظاىر 

 . في طرائق تدريس ىذه الفروع 
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الفصؿ الثالث 
جراءاتو  منيجية البحث وا 

 يتضمن ىذا الفصل وصفا لالجراءت التي اتبعيا الباحثان لغرض تحقيق 
وقد تضمن ىذا الفصل مجتمع البحث ، وعينتو ، وكيفية اختيار . أىداف بحثيما  

جراءات اعداد األداة المتمثمة باالستبانة وكيفية التحقق من صدقيا وثباتيا  العينة ، وا 
، وتطبيق اداة البحث ، والوسائل اإلحصائية والحسابية التي استعمميا الباحثان في 

. تحميل النتائج 
:  منيج البحث 

لما كان ىدف البحث الحالي تشخيص مشكالت تدريس مادة فقو المغة لطمبة 
أقسام المغة العربية في كميات التربية واآلداب في الجامعات العراقية من وجية نظر 

فان منيج البحث المناسب إلجراءات ىذا البحث ىو المنيج . التدريسيين والطمبة 
الوصفي الذي اليتوقف عند تحديد مالمح المشكمة ووصفيا وصفا عمميا فقط ، بل 

كما انو ييدف  . (60 ص 8)يتعدى ذلك الى محاولة البحث عن اسبابيا الحقيقية 
الى وصف ظواىر ، او احداث او اشياء معينة ، وجمع المعمومات ، والحقائق 

وىذا المنيج يعتمد عميو الباحثون في الحصول عمى  .(4ص19)والمالحظات عنيا
معمومات وافية ودقيقة عن الظاىرة موضوع الدرس ، وتتضمن الدراسة الوصفية 

دراسة الحقائق الراىنة المتعمقة بطبيعة ظاىرة او موقف او مجموعة من الناس او 
وىذا المنيج اليحصر اىدافو في جمع الحقائق فقط ، اذ ان الباحثان . االحداث 

يتناول البيانات التي جمعيا بالتحميل والتفسير ، لكي نستعمميا في توضيح مجموعة 
( . 43ص 32)من االرتباطات المحتممة بين الظواىر 

: تحديد مجتمع البحث األصمي :  أوال 
يتكون مجتمع البحث الحالي من تدريسيي مادة فقو المغة العربية في كميات 

التربية واالداب المتضمنة اقساما لمغة العربية والموزعين عمى عموم الجامعات 
في كميات التربية  (المرحمة الرابعة )ويشمل كذلك طمبة اقسام المغة العربية . العراقية 
. واالداب 

:  وعميو فاف مجتمع البحث يتالؼ مف 
يتمثل مجتمع الطمبة االصمي في البحث الحالي بطمبة : مجتمع الطمبة 

الصفوف الرابعة في كميات التربية واالداب في جامعات القطر، الذين انيوا مفردات 
طالبا وطالبة ، وىم يتوزعون بين  (3656)مادة فقو المغة العربية ، وقد بمغ عددىم 

كمية تربية  (30)كميات التربية واالداب في الجامعات العراقية البالغ عدد كمياتيا 
. كميات اداب ، موزعة بين محافظات القطر  (8)كمية تربية و (22)واداب ، وبواقع 

( . 1)جدول 
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يتمثل مجتمع الدراسة الحالية بتدرسي مادة فقو المغة : مجتمع التدريسيين 
العربية الذين يدرسون الموضوعات الفقيية المقررة لمصف الرابع في كميات التربية 

تدريسيا ، وىم يتوزعون بين  (37)واالداب في الجامعات العراقية ، وقد بمغ عددىم 
اقسام المغة العربية في كميات التربية واالداب ، ونظرا لقمة عددىم ، لذا اعتمد 

(  1)جدول. الباحثان المجتمع االصمي ليكونا عينة البحث 
 
( 1)جدوؿ 

 والطمبة فأسماء الجامعات العراقية وكميات التربية واآلداب وعدد التدريسيي
فييا  

الكمية التي فييا طمبة  المحافظة  الجامعة  المنطقة 
الصؼ الرابع قسـ المغة 

 العربية 

عدد 
 التدرسييف 

عدد 
 الطمبة 

 تربية البصرة     - أ البصرة البصرة الجنوبية
   اداب البصرة  _ب
 تربية ميساف _ت

2 
2 
1 

158 
110 
126 

 126 2 تربية ذي قار  ذي قار ذي قار
طى

وس
ال

 
(

ط 
وس

 اال
رات

الف
) 

 
 الديوانية القادسية 

 
 المثنى  

 تربية القادسية  - أ
اداب القادسية  - ب

 تربية المثنى  - ت

2 
2 
1 

212 
110 
98 

 تربية الكوفة لمبنات  - أ النجؼ  الكوفة 
 اداب الكوفة  - ب

1 
2 

119 
120 

 146 2 تربية كربالء  كربالء  كربالء 

 تربية بابؿ  - أ الحمة  بابؿ 
 *اداب بابؿ  - ب

1 
- 

142 
- 

 190 - تربية واسط  واسط  واسط 
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ى 
سط

الو
 

( 
ي 
مال
لش
ط ا

وس
ال

)
 

  (ابف رشد  )تربية  - أ بغداد  بغداد 
اداب بغداد   - ب
 التربية لمبنات  - ت

2 
2 
2 

255 
156 
111 

 تربية المستنصرية  - أ بغداد  المستنصرية 
 اداب المستنصرية  - ب

2 
2 

161 
143 

 تربية االنبار - أ االنبار  االنبار 
اداب االنبار   - ب
 التربية لمبنات   - ت

2 
1 
2 

143 
121 
42 

 122 1 تربية ديالى  ديالى  ديالى  

صالح  تكريت 
 الديف 

 تربية تكريت  - أ
التربية لمبنات   - ب
 تربية سامراء  - ت

1 
1 
1 

65 
59 
54 

 الشمالية 
* 

 123 1 تربية كركوؾ  التاميـ  كركوؾ 

 112 1 تربية السميمانية  السيممانية  السميمانية 

 تربية الموصؿ  - أ نينوى  الموصؿ 
 اداب الموصؿ  - ب

2 
2 

119 
196 

 143 1 تربية صالح الديف  اربيؿ  صالح الديف 

 7-44    المجموع 
((37)) 

3656 

وذلؾ لصعوبة  الذىاب  إلييا  وال  يوجد . استبعد الباحثان المنطقة الشمالية *
.  لمباحثيف  أصدقاء أو أقارب   ىناؾ 

 
 

عينتا البحث ": ثانيا
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: ػ عينة الطمبة1

لغرض بناء اداة بحث خاصة بالطمبة تتصف بدقة : العينة االستطالعية  - أ
نتائجيا ، حدد الباحثان العينة االستطالعية بحيث تكون ممثمة لممجتمع 

لذا اختارا الباحثان  بالطريقة . االصمي ومحققة لمتطمبات البحث الحالي 
 ( 2)جدول . طالبا وطالبة من طمبة اقسام المغة العربية  (114)العشوائية 

( 2)جدوؿ *   
 (ابف رشد )إعداد طمبة المرحمة الرابعة في قسمي المغة العربية لكميتي التربية 

. جامعة القادسية وىما يمثالف العينة االستطالعية/ جامعة بغداد ، وكمية التربية 
 عدد العينة االستطالعي  عدد الطمبة الكمي  الكمية  ت

 54 255  (ابف رشد )التربية   .1

 60 212  (القادسية  )التربية   .2

 114 467 المجموع  

  وقد وجو الباحثان الى افراد العينة االستطالعية سؤاال مفتوحا يتعمق بمشكالت 
تدريس مادة فقو المغة العربية والتي واجيتيم خالل دراستيم ىذه المادة والسبل الكفيمة 

 ( . 1ممحق   ). لتذليل ىذه المشكالت 
 :عينة الطمبة االساسية - ب

بعد تحديد مجتمع الطمبة االصمي واستبعاد افراد العينة االستطالعية تم اختيار 
طالبا وطالبة من طمبة اقسام المغة العربية في كميات التربية واالداب في  (467)

 . الجامعات العراقية وبالطريقة العشوائية ليكونوا عينة البحث االساسية 
                           

 
 
 

 (3)        جدوؿ 
أعداد عينة الطمبة األساسية 

 عدد افراد عينة الدراسة  الكمية / الجامعة  ت

 81  (ابف رشد)التربية / جامعة بغداد  1
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 71 كمية التربية / جامعة بابؿ  2

 73 كمية التربية / جامعة القادسية   3

 61 كمية االداب / جامعة القادسية  4

 63 كمية التربية / جامعة البصرة  5

 61 كمية االداب / جامعة البصرة  6

 59 كمية التربية لمبنات / جامعة الكوفة  7

  469 المجموع  

 
 
 وتشمؿ  : عينة التدريسييف - 2
من اجل الوقوف عمى مشكالت تدريس مادة فقو المغة : العينة االستطالعية - أ

العربية كما يراىا التدريسيون ولغرض الوقوف عمى المقترحات التي يرونيا مناسبة 
لتطوير تدريس ىذه المادة في اقسام المغة العربية في كميات التربية واالداب في 

مامشكالت تدريس مادة فقو : الجامعات العراقية ، فقد وجو الباحثان سؤاال وىو  
وقد اختار الباحثان ىذه العينة عشوائيا من . المغة العربية كما يراىا تدريسيو المادة ؟

جامعة القادسية ، وكمية / تدريسي المادة في قسمي المغة العربية في كمية التربية 
تدريسين الجل  (7)جامعة الكوفة ، وقد بمغ عدد افراد العينة االستطالعية / االداب 

. اعداد الصيغة االولية الستبانة التدريسيين
 لما كان عدد افراد عينة التدريس االساسية قميال ، : األساسية فعينة التدريسيي- ب

( 28)فقد اعتمد الباحثان ماتبقى من ىذا العدد عينة اساسية ، وقد بمغ عددىم 
تدريسيا ليكونوا عينة البحث االساسية وىم يتوزعون بين اقسام المغة العربية في 

( . 4)جدول . كميات التربية واالداب في الجامعات العراقية 
 
 (4 )جدوؿ 

إعداد أفراد عينة التدريسييف األساسية في أقساـ المغة العربية في كميات التربية 
 واآلداب في الجامعات العراقية 

 العينة  الكمية / الجامعة  ت
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 2  (ابف رشد)كمية التربية / جامعة بغداد  1

 1 كمية التربية لمبنات/ جامعة بغداد  2

 2 كمية التربية / الجامعة المستنصرية  3

 1 كمية االداب / الجامعة المستنصرية  4

 1 كمية التربية لمبنات/ جامعة االنبار  5

 2 كمية التربية/ جامعة القادسية  6

 1 كمية االداب / جامعة القادسية  7

 2 كمية التربية لمبنات / جامعة الكوفة  8

 2 كمية االداب / جامعة الكوفة  9

 1 كمية التربية/ جامعة تكريت  10

 2 كمية التربية/ جامعة البصرة  11

 2 كمية االداب / جامعة البصرة  12

 2 كمية التربية/ جامعة الموصؿ  13

 2 كمية االداب / جامعة الموصؿ  14

 1 كمية التربية/ جامعة ديالى  15

 1 كمية التربية/ جامعة كربالء  16

 2 كمية التربية/ جامعة بابؿ  17

 1 كمية التربية/ جامعة ذي قار  18

 28 المجموع 

 
: أداة البحث : ثالثا 

تحدد االداة بحسب طبيعة  البحث ومستمزماتو ، الن استعمال االداة المناسبة يؤدي 
الى نتائج سميمة ، وبما ان الدراسة الحالية تروم تعرف مشكالت تدريس فقو المغة 

العربية لدى طمبة اقسام المغة العربية في كميات التربية واالداب في الجامعات 
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العراقية ، يرى الباحثان ان االستبانة ىي االداة الرئيسية لتحقيق اىداف بحثيما في 
. الحصول عمى المعمومات ومعرفة خبرات اليمكن الحصول عمييا بوسائل اخرى 

:  زيادة عمى انو 
انسب اداة لجمع المعمومات الالزمة لتحقيق اىداف البحث ، لكونو يتيح         - أ

(  77ص33 ).فرصة لممستجيب لالجابة عن االسئمة بحرية وصراحة 
ب ـ  يعطي المستفتي الحرية الكاممة في االجابة عن االسئمة الموجية اليو دون 

 (.263 ص 11)تردد او تييب وفي ظروف يختارىا المستفتي لنفسو بدقة 

      ج ـ يعد وسيمة ميمة لجمع البيانات من اكبر عدد ممكن من االفراد مع االقتصاد 
 (   40: 10)بالجيد او الوقت والتكاليف 

 ( 59ص 33)       د ـ سيولة تحميل نتائجو احصائيا 

يعد من اكثر ادوات البحث شيوعا لسيولة تطبيقو عمى مجموعات كبيرة في - ىـ 
  ( .254ص9)زمن قصير 

ولما كان ىدف البحث الحالي ىو تعرف مشكالت تدريس مادة فقو المغة العربية في 
اقسام المغة العربية في كميات التربية واالداب فقد وجو الباحثان استبانة استطالعية 
والتي يمكن بواسطتيا بناء االستبانة المغمقة مستفيدة من المعمومات التي حصمت 
عمييا من االستبانة االستطالعية ، ومن االدبيات ذات الصمة بموضوع البحث ، 

 .ومن الدراسات السابقة التي عالجت جوانب منفردة من تمك المشكالت 

بصيغة اولية ( مشكمة  ) (فقرة 40 )ونتيجة لذلك فقد تم التوصل الى 
بصيغة اولية ( مشكمة ) فقرة  (40)و.لالستبانة الموجية الى تدريسيي المادة 

لالستبانة الموجية الى طمبة اقسام المغة العربية ووضع الباحثان  ازاء كل فقرة ثالثة 
 )بدائل متدرجة لالجابة يختار منيا المستجيب البديل المناسب لممشكمة وىي    

 ( .التشكل مشكمة ) و( مشكمة ثانوية  ) (مشكمة رئيسة 

يعّرف الصدق بانو قدرة االداة عمى قياس ماوضعت الجمو  : صدؽ اداة البحث - أ
ولغرض تحقيق صدق اداة البحث ، فقد اعتمد الباحثان  عمى  . (389 ص 17)

استخراج الصدق الظاىري لالداة ، وذلك بعرضيا عمى مجموعة من الخبراء 
خبيرا من اجل (12)والمتخصصين بالمغة العربية ، وطرائق تدريسيا ، وبمغ عددىم 

ابداء ارائيم ومقترحاتيم في الحكم عمى مدى صالحية فقرات االستبانتين لقياس 
 (3)ممحق . مااعدتو لقياسو 

خبراء فاكثر من  (9)واعتمد الباحثان الفقرات التي حصمت عمى موافقة 
لذا فقد اعاد الباحثان صياغة بعض الفقرات بناء عمى توجيو . الفقرات الصالحة 

وبذلك فقد اصبح .بعض الخبراء ، او حذف بعضيا ، او دمج الفقرات المتشابية 
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فقرة موجية  (38)فقرة لمتدريسيين ،و (27)عدد فقرات االستبانة بصيغتيا النيائية 
. لمطمبة ، وبيذا االجراء تحقق الباحثان من صدق أداة بحثيما  

 
 

: ثبات اداة البحث - ب
 

وثبات . يعد الثبات من صفات ادوات القياس التي يعتمد عمييا في البحوث 
االداة يعني انما تمثل استقرارا وتقاربا في النتائج عند اعادة تطبيقيا عمى العينة 

طالبا  (50)ولحساب ثبات اداة البحث فقد تم تطبيقيا عمى  . (345 ص 19)نفسيا 
وطالبة من طمبة اقسام المغة العربية في كميات التربية واالداب في الجامعات العراقية 

وبعد اسبوعين اعاد  الباحثان  تطبيق االستبانة .طالبة  (20)طالبا و (30)، وبواقع 
 : 17)عمى العينة نفسيا ، وتم حساب معامل الثبات بمعامل ارتباط بيرسون  

وىي نسبة ثبات عالية بالنسبة الستبانة  (0.89)وقد بمغ ثبات االختبار  . (183ص
وبعد ان . وىي نسبة عالية كذلك  (0.86)التدريسيين، وثبات استبانة الطمبة بمغت 

تحقق الصدق الظاىري والثبات لالستبانتين ، وجد الباحثان ان االستبانتين اصبحتا 
 ( . 6و5ممحق  ).جاىزتين بصيغتيما النيائية 

 :تطبيؽ اداة البحث - ج
بعد التأكد من صدق االداة وثباتيا تم تطبيقيا عمى افراد عينة البحث 

طالبا  (467)تدريسيا ، و (37)االساسية المشمولة بالدراسة جميعيا ، والبالغ عددىا 
وطالبة من طمبة الصف الرابع في اقسام المغة العربية في الكميات المشمولة بالبحث 

 وقد حرص الباحثان عمى ان يمتقي افراد 15/5/2008-م 17/4/2008لممدة مابين 
العينة من تدريسيين وطمبة عمى الرغم من حجم العينة وتباعدىا جغرافيا ، موضحة 

ليم اىداف البحث ، واىميتو وعالقتو المباشرة باقسام المغة العربية جميعيا ، 
وتوضيح طريقة االجابة عن االستبانة ، وضرورة التاكد من االجابة الكاممة عن 

. الفقرات جميعيا 
 : الوسائؿ اإلحصائية : رابعا 

: استعمل الباحثان الوسائل االحصائية االتية 
معامل ارتباط بيرسون لحساب معامل الثبات   -1

  (مح ص ) (مح س)–              ن مح س ص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ= ر 

 ([  2(مح ص) – 2ن مح ص[ ] ) ( 2(مح س) – 2ن مح س)]  
. معامل ارتباط بيرسون = حيث ان ر
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عدد االفراد  =     ن
قيم المتغيرين  =        س، ص 

 الوسط المرجح  -2
 x 1 3ت+x 2 2ت+ x 3 1          ت

ـــــــــــــــــــ = الوسط المرجح 
                            مج ت  

   (مشكمة رئيسة  )تكرار البديل االول =  1ت: حيث ان 
   (مشكمة ثانوية  )تكرار البديل الثاني =  2         ت

   (التشكل مشكمة  )تكرار البديل الثالث =  3 ت
: وقد اعطى الباحثان  لكل بديل من البدائل الثالثة قيما افتراضية ىي 

(   مشكمة رئيسة ) درجات لمبعد االول  (3-)
  (مشكمة ثانوية  )درجتان لمبعد الثاني - 
(  93 ص 1)  (التشكل مشكمة  )درجة واحدة لمبعد الثالث - 
لبيان القيمة النسبية لكل فقرة من فقرات االستبانة ولالفادة منو : الوزن المئوي - 3

. في تفسير النتائج 
                               الوسط المرجح 

 X  100ــــــــــــ   =           الوزن المئوي 
 (  32 ص 12)       الدرجة القصوى     
 الفصؿ الرابع

عرض النتائج وتفسيرىا 
يتضمن ىذا الفصل عرضا لمنتائج التي توصل الييا البحث عمى وفق 

أىدافو المتعمقة بالكشف عن مشكالت تدريس مادة فقو المغة العربية في الجامعات 
العراقية من وجية نظر التدريسيين والطمبة ، والمقترحات الالزمة لتطوير تدريس ىذه 

. المادة 
. وفيما ياتي الخطوات التي اتبعيا الباحثان في تحميل نتائج البحث 

مشكمة " حسب تكرارات االوزان الثالثة لكل فقرة من فقرات االستبانة وىي  -1
وحسبت درجة الحدة لكل فقرة ووزنيا " التشكل مشكمة " و" مشكمة ثانوية " و" رئيسة 

، ودرجتين لمبديل الثاني " مشكمة رئيسة " المئوي باعطاء ثالث درجات لمبديل االول 
وعوممت الفقرات " . التشكل مشكمة " ، ودرجة واحدة لمبديل الثالث " مشكمة ثانوية " 

ثم رتبت . جميعيا عمى ىذا الشكل ، ولكل فقرة ضمن مجاليا في االستبانتين 
الفقرات تنازليا من اعمى درجة حدة ووزن مئوي الى ادناىا وكما موضح في 

( . 12 ، 11 ، 10، 9، 8، 7)المالحق 
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 من اعمى درجة حدة ووزن مئوي الى ادناىا" رتبا الفقرات تنازليا -2
سيقتصر التفسير والمناقشة لممشكالت التي تشكل اعمى درجة حدة والتي  -3

كحد اعمى ،  و      ( 96.80)ووزن مئوي  (2.90)انحصرت درجة حدتيا بين 
 . كحد ادنى عند الطمبة  (80.95)ووزن مئوي  (2.42)

( 95.23)ووزن مئوي  (2.85)وعمى المشكالت التي انحصرت درجة حدتيا بين 
كحد أدنى عند التدريسيين والتي تزيد  (70.32)ووزن مئوي  (2.10)كحد اعمى ، و

وىو المتوسط الحسابي لسمم التقدير الثالثي الذي وضع  (2.000)درجة حدتيا عمى 
أمام الفقرات ، وبيذا االجراء اعتمد الباحثان النصف األعمى من المشكالت في 

 .التفسير والمناقشة 

 :نتائج استبانة الطمبة : اوال 

فقرات متعمقة  (10)اشتمل ىذا المجال عمى : مشكالت مجاؿ الطمبة  -1
بمشكالت تدريس مادة فقو المغة العربية في أقسام المغة العربية في كميات التربية 

كحد اعمى  (2.90)انحصرت درجة حدتيا بين . واالداب في الجامعات العراقية 
كحد اعمى  (96.80)كحد ادنى ، وباوزان مئوية انحصرت بين  (1.17)و
 5/جدول.كحد ادنى  (39.23)و
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(          5)جدوؿ 
فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة العربية المتعمقة بمجاؿ الطمبة مرتبة 

 ترتيبا تنازليا عمى وفؽ درجة الحدة والوزف المئوي
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 الفقرات ت
درجة 
 الحدة

الوزف 
 المئوي

 96.80 2.90 ضعؼ المستوى المغوي لمطمبة في المرحمة الثانوية 1

 96.16 2.88 ضغؼ رغبة الطمبة في التخصص بالمغة العربية 2

3 
قمة حفظ الطمبة مف النصوص القرآنية او االحاديث 

 الشريفة او الماثور مف القوؿ شعرا كاف اـ نثرا
2.84 94.74 

 79.40 1.94 طريقة التدريس لـ تكف مشوقة لمطمبة 4

5 
اىداؼ تدريس مادة فقو المغة لـ تكف واضحة لدى 

 الطمبة
1.92 72.16 

 62.75 1.88 غمبة العامية عمى الفصيحة في استعماؿ المغة اليومي 6

 6.75 1.88 كثرة اعداد الطمبة في الصؼ الواحد 7

 53.66 1.60 قمة مشاركة الطمبة في المناقشات الصفية 8

9 
الحصص المقررة لمادة فقو المغة غير كافية لتحقيؽ 

 االىداؼ
1.20 40.01 

 39.44 1.18 لجوء الطمبة الى استظيار المادة مف دوف فيميا 10

11 
افتقار اقساـ المغة العربية لممصادر التي يحتاجيا الطمبة 

 في مادة فقو المغة
1.17 39.23 

 
 ( :5)من الجدول 

المرتبة  (ضعف المستوى المغوي لمطمبة في المرحمة الثانوية  )حصمت فقرة  -1
، وقد يعود السبب في  (96.80)ووزنيا المئوي (2.90)األولى اذ بمغت درجة حدتيا 

ذلك الى قمة التدريبات المغوية في ىذه المرحمة والمراحل التي تسبقيا ، مما يؤدي الى 
صعوبة التمكن من المغة الفصيحة في المراحل الالحقة ، وكما ىو معروف فان 

المرحمة االبتدائية تعد اساسا تبنى عميو المراحل الدراسية الالحقة ، فاذا كان الطالب 
في مراحمو الدراسية المتقدمة يعاني من ضعف لغوي فان ىذا الضعف سيستمر معو 

لذلك فان عمماء النفس والتربية يعدون المرحمة االبتدائية . في مراحل دراسية الحقة 
من اىم المراحل التعميمية التي يمر بيا التمميذ خاصة النيا تمثل مرحمة الطفولة 

وىي المبنة االساسية في بناء ىرم التعميم اذا  (4ص : 39)الوسطى والمتاخرة  
مااريد لمتمميذ ان يصل الى قمة ىرم عممية التعميم ، وتحصيل اتقان التعمم وبخاصة 
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تعمم المغة ، ذلك الن المغة استعداد فطري كالمواىب ينمو بنمو التمميذ في بيئة لغوية 
( .  12 ص 1)سميمة ليساعده ذلك عمى احراز ممكتي الفيم والتعبير 

ويرى الباحثان ان ميمة المرحمة االعدادية ىي تخريج مواطن يمكن االعتماد 
عميو في سد حاجات المجتمع ، واذا كانت المغة العربية ىي المغة القومية في 
المجتمع ، وىي التي تّكون الجزء االكبر من عناصر شخصيات الطمبة ، فان 

المدرسة التي تيمل ىذا الجزء من تربية الشخص التؤدي وظيفتيا عمى افضل وجو 
 .بل التكاد تؤدييا عمى االطالق 

نالت ىذه الفقرة المرتبة  (ضعف رغبة الطمبة في التخصص بالمغة العربية  ) -2
ان السبب قد يعود  . (96.80)ووزنيا المئوي  (2.88)الثانية ، اذ بمغت درجة حدتيا 

الى نظام القبول المعمول بو حاليا ومايسمى بنظام االنسيابية ، اذ ياخذ معدالت 
الطمبة معيارا لقبوليم في الكميات او االقسام مع اىمال رغبة الطالب ، مما يولد 

احباطا في نفوسيم ، ونفورا من المغة العربية ومن قواعدىا النحوية ، والصرفية ، مما 
يؤدي بيم الى عدم االرتقاء الى المستوى المطموب ، وسبب ىذا قبول الطمبة في 
اقسام المغة العربية دون االطمئنان عمى استعداداتيم وقدراتيم عمى التخصص في 

المجال المغوي العربي ، ولكي تستطيع ىذه الكميات واالقسام ان تضمن طمبة مؤىمين 
، والتضطر  الى قبول طمبة دون المستوى المطموب ، يمكن فتح مدارس ثانوية 

تجييزية تؤىل الطمبة الى االلتحاق باقسام المغة العربية وذلك من خالل مناىج تيتم 
اساسا بتنمية الممكة المغوية ، ووضع االساس لمتخصص فييا ، وبيذا يتم الطمبة 

دراستيم فييا وىم عمى مستوى عال لفتح الطريق اماميم الى اقسام المغة العربية دون 
رغبات الطمبة في االنتماء الى كمية )وقد اجريت دراسة حول  .(12 ص15)غيرىا 

اثبتت فييا الباحثتان ان نسبة الراغبين في  (التربية ومدى عالقتيا بالمستوى العممي 
 34-23ص28( . )58.2)ونسبة غير الراغبين فيو  (41.8)قسم المغة العربية ىي 

. ) 
قمة حفظ الطمبة من النصوص القرآنية واالحاديث النبوية الشريفة او  )نالت فقرة  -3

( 2.84)المرتبة الثالثة ، اذ بمغت درجة حدتيا  (الماثور من القول شعرا كان ام نثرا 
ان حفظ النصوص البميغة من شانو ان يسيم في مالحظة . (94.74)، وزنيا المئوي 

مايتعممو الطمبة من كل نص يطمعوا عميو او كتاب يقرؤوه او حديث يسمعوه ، وان 
" حفظ الكالم الفصيح مع فيمو ومحاكاتو يسيم في تقوية المسان ويقمل من المحن 
" . فكمما كان حظ المرء من االطالع والحفظ اكثر كانت مرتبتو من البالغة اعمى 

لذا فان  . (9،55 ص 12)"  رووا اوالدكم الشعر تعذب السنتيم "وقديما قالت العرب 
وقد . حفظ النصوص االدبية وفيميا يبعث في نفوس المتعممين الرغبة في محاكاتيا 

يرجع السبب في انخفاض مستوى طمبة كمية التربية واالداب في الجامعات العراقية 
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. في مادة فقو المغة الى اسباب عدة منيا مايتعمق بالطالب او بالتدريسي او بالطريقة 
فاحيانا يعتمد الطمبة عمى الحفظ واالستظيار من دون فيم المغة وقواعدىا وقوانينيا 

واحيانا قمة التدريبات والتطبيقات الكفيمة بفيم القاعدة وترسيخيا في اذىان الطمبة الن 
كثرة المران تساعد الطمبة عمى الفيم وابقاء المعمومات مدة اطول ، وتحفز الطمبة 

عمى تكرار قراءتيا واالطالع عمييا مما يؤدي الى ترسيخيا في نفوسيم بشكل عفوي 
. 

 :مشكالت مجاؿ المنيج الدراسي - 2

فقرة متعمقة بمشكالت تدريس مادة فقو المغة  (12)اشتمل ىذا المجال عمى 
. العربية في اقسام المغة العربية في كميات التربية واالداب في الجامعات العراقية 

كحد ادنى ، وباوزان مئوية  (1.11)كحد اعمى و (2.89)انحصرت درجة حدتيا بين 
(. 6)حدادنى جدول  (37.18)كحد اعمى و (96.56)انحصرت بين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( 6)جدوؿ 

فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة المتعمقة بمجاؿ المنيج الدراسي مرتبة ترتيبا 
 تنازليا عمى وفؽ درجة الحدة والوزف المئوي

درجة  الفقرات  ت
 الحدة 

الوزف 
 المئوي 
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 96.56 2.89 قمة مراعاة المنيج لمستوى الطمبة الفكري 1

 95.63 2.86 اسموب عرض المادة اليساعد عمى الفيـ  2

 92.10 2.76 ييتـ المنيج بالجانب النظري واليعطي اىمية لمجانب العممي  3

 77.77 1.98 افتقار موضوعات المنيج اغمبيا الى عنصر التشويؽ  4

 70.92 1.92 ينتيي اىتماـ الطمبة بالمنيج بانتياء االختبار  5

الموضوعات التي يدرسيا الطمبة العالقة ليا بفروع المغة  6
 العربية االخرى 

1.89 63.25 

 56.85 1.70 الحصص المقررة لممادة تاتي في اوقات غير مناسبة لمطمبة  7

 39.80 1.19 تدريس المادة اليحقؽ االىداؼ المطموبة مف تدريسيا  8

 37.66 1.13 ندرة الجانب التطبيقي في المنيج الدراسي المقرر  9

احتواء المنيج عمى موضوعات العالقة ليا بالموضوعات التي  10
 درسيا الطمبة في المراحؿ الدراسية السابقة 

1.12 37.38 

ضعؼ صمة الموضوعات التي يدرسيا الطمبة بحاجاتيـ  11
 اليومية 

1.12 37.28 

 37.18 1.11 موضوعات الكتاب غير محببة لدى الطمبة  12

 ( 6)مف الجدوؿ 
المرتبة االولى اذ بمغت  (قمة مراعاة المنيج لمستوى الطمبة الفكري  )تبوأت فقرة  -1

وقد يعود احساس الطمبة بيذه  .(96.56)، ووزنيا المئوي (2.89)درجة حدتيا 
المشكمة الى اسموب عرض المفردات المقررة المتمثمة في كثافة المعمومات ،  

والتفاصيل المتضمنة ، وكثرة االراء فييا ، التي تحتاج الى المزيد من الجيد العقمي 
فان عدم توافر العرض الجيد . ، وىذا يتطمب عرضا لممادة يسيل فيميا من الطمبة 

لذلك .لممادة يؤدي بالطمبة الى الممل وعدم الرغبة في دراسة مثل ىذه الموضوعات 
فان الحاجة تقتضي ان يمتاز عرض الموضوعات بالسيولة وبسالمة المغة ، 

ووضوح معانييا ، ومناسبتيا لمستوى الطمبة الفكري ، وان تكون ممبية لحاجاتيم ، 
ونواحي نشاطيم ، وان تديم التفاعل بين الطمبة والمنيج ، وتثير الدافعية ، وان 

. تراعي الفروق الفردية بين الطمبة 
المرتبة الثانية اذ بمغت  (اسموب عرض المادة اليساعد عمى الفيم  )نالت فقرة -2

وقد يعود السبب الى ان اسموب  . (95.63)، ووزنيا المئوي  (2.86)درجة حدتيا 
عرض المادة لم يراع ميول الطمبة ورغباتيم او قد يعود الى تشعب الموضوعات 
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وتداخميا ، او قد يعود الى كون دراسة الموضوعات تعتمد عمى الفيم والموازنة 
او قد يعود الى ان االساليب . والتطبيق وكميا تحتاج الى المزيد من الجيد العقمي 

التدريسية المستخدمة في التدريس ليست لدييا القدرة في جعل الدرس مشوقا ، لعدم  
واليخفى ما لالسموب من . توافر عنصر االثارة او التشويق او الدافع لدى الطمبة 

اىمية في متابعة  الطمبة لمدرس ، فكمما كان االسموب بسيطا ومشوقا وقادرا عمى 
وىي مالحظة تصدق عمى ان . تجميع االفكار كانت متابعة الطمبة لو فاعال وجادا 

 .تقال في ىذه المادة وغيرىا من المواد 

 ( اىمية لمجانب العممي يييتم المنيج بالجانب النظري وال يعط )نالت فقرة  -3
وقد يعود  . (92.10)ووزنيا المئوي   (2.76)المرتبة الثالثة اذ بمغت درجة حدتيا 

السبب في ىذه المشكمة الى ان المفردات المقررة اغمبيا تفتقر الى التطبيقات العممية 
الالزمة ، وىذا بدوره يحرم الطمبة من الممارسة الفعمية والتدريب الن التطبيقات 
العممية تزيد القاعدة رسوخا في اذىان الطمبة ويجعميم يمثمونيا ، وتتجمى اىمية 

التطبيق العممي في انو يفتح اذىان الطمبة وتربي فييم التعبير الصحيح والقدرة عمى 
 (.9ص:35)فيم النص فيما كامال محكما 

 : مشكالت مجاؿ التدريسييف - 3
فقرة متعمقة بمشكالت تدريس مادة فقو المغة  (15)اشتمل ىذا المجال عمى 

العربية  في اقسام المغة العربية في كميات التربية واالداب في الجامعات العراقية ، 
كحد أدنى بأوزان مئوية  (1.56)كحد اعمى ، و (2.77)انحصرت درجة حدتيا بين 

.  كحد ادنى  (47.20)كحد اعمى و (92.53)انحصرت بين بين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (7)جدوؿ 

فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة المتعمقة بمجاؿ التدريسييف مرتبة ترتيبا تنازليا عمى 
وفؽ درجة الحدة والوزف المئوي 

الوزف  درجة الحدة  الفقرات  ت
 المئوي 

 92.53 2.77 قمة اعتماد بعض التدريسييف المغة الفصيحة في التدريس  1
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 87.20 2.61 ضعؼ قدرة بعض  التدريسييف في تنمية ميوؿ الطمبة نحو المادة  2

تمسؾ عدد مف التدريسييف بطريقة تدرسية واحدة في تدريس  3
 المادة 

2.57 85.99 

 79.89 1.86 اليراعى عدد مف التدرسيييف الفروؽ الفردية بيف الطمبة  4

 74.76 1.80 ضعؼ المستوى العممي لعدد مف التدريسييف في مجاؿ تخصصيـ  5

قمة اطالع عدد مف التدريسييف عمى استعماؿ طرائؽ تدريسية  6
 حديثة 

1.91 63.96 

 63.25 1.89 افتقار محاضرات بعض التدرسيييف الى عنصر التشويؽ  7

غمبة طريقة المحاضرة مف دوف استعماؿ الطرائؽ التدريسية  8
 االخرى في عرض المادة 

1.86 62.11 

قمة استشياد بعض التدريسييف باي مف القرآف الكريـ او الحديث  9
 النبوي الشريؼ او الماثور مف القوؿ 

1.85 61.97 

 55.57 1.66 اعتماد اغمب التدريسييف عمى الطمبة المتميزيف  10

 53.54 1.63 كثرة واجبات التدريسييف تؤثر في كفاياتيـ العممية  11

 52.45 1.62 عدـ مراعاة التسمسؿ المنطقي في عرض المادة  12

 50.39 1.60 قمة اشراؾ عدد مف التدريسييف طمبتيـ في مناقشات الموضوعات  13

 48.30 1.58 اليمـز التدريسيوف الطمبة باستعماؿ المغة العربية الفصيحة  14

يؤكد بعض التدرسييف عمى عممية حفظ المعمومات بدال مف  15
 فيميا 

1.56 47.20 

 (قمة اعتماد بعض التدريسيين المغة الفصيحة في التدريس  )ـ حصمت فقرة 1
وقد يعود  . (92.53)،ووزنيا المئوي  (2.77)الترتيب االول اذ بمغت درجة حدتيا 

السبب في ذلك الى االعتقاد الخاطىء عند عدد من التدريسيين بان المغة العربية 
 : 45)الفصيحة لم تكن الوسيمة االيسر لفيم الطمبة محتويات مادة المغة العربية 

، ويرى الباحثان ان فقدان الكفاية عند عدد من التدريسيين عمى استعمال  (12ص 
تمثميا   المغة الفصيحة في التعبير ، والقدرة عمى تادية مياراتيا ، ولصعوبة

واستعماليا في اطار التعميم او خارجو سبب في لجوء عدد منيم الى االزدواجية في 
التعبير  والتباين الواضح في التعبير بين الفصيحة والعامية يسبب االنقسام المغوي 
في ذات المتعمم ، وىذا يؤثر في امكانية تحقيق اليدف السموكي من تعمم المغة 

. العربية 
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 (ضعف قدرة بعض التدريسيين في تنمية ميول الطمبة نحو المادة )ـ حصمت فقرة 2
وقد  (87.20)ووزنيا المئوي  (2.16)عمى المرتبة الثانية ، اذ بمغت درجة حدتيا 

يعزى ذلك الى افتقار بعض التدريسيين الى الخمفية التربوية الضرورية لعمميم في 
التدريس وقمة اطالعيم عمى النظريات التربوية الحديثة ، او انيم لم يراعوا األسس 

وبدال . النفسية في اثناء تدريسيم لموضوع الدرس ، وىذا يجعميم يقدمون مادة جافة 
من ان ينمي درس فقو المغة الميل نحو المغة العربية في نفوس الطمبة زادىم نفورا اذ 

وىذا ينعكس سمبا عمى مستوى . اصبحت في نظرىم لغة صعبة غير مفيومة 
التحصيل لدى الطمبة وبخاصة اذا لم يوفق التدريسيون في اختيار انسب الطرائق 

زيادة عمى ذلك عدم  (88ص36)التدريسية التي تشد انتباه الطمبة  نحو مايدرسون 
جودة اداء التدريسي في التقديم الجيد لموضوع الدرس والذي يعد خطوة ميمة لجمب 

 .انتباه الطمبة الى موضوع الدرس
تمسك عدد من التدريسيين بطريقة تدريسية واحدة في تدريس المادة  )ـ جاءت فقرة 3

يتضح من  . (85.99)ووزنيا المئوي (2.57)اذ بمغت درجة حدتيا . بالترتيب الثالث 
ىذه النتيجة ان الطرائق التدريسية لم تنل اىتمام بعض التدرسيين  في اثناء تدريس 
مادة فقو المغة ، بل ان معظميم يعمد الى طريقة واحدة في التدريس ، وقد يرجع 

السبب في ذلك الى ان سبب تمسك ىؤالء التدريسيين بيذه الطريقة او تمك ىو عدم 
امتالكيم الميارة الواسعة التي تمكنيم من استعمال الطرائق التدريسيية بحسب 

فالطريقة االلقائية التحتاج الى ميارة او جيد كبير في . مايتطمبو الموقف التدريسي 
تطبيقيا ، فعمل التدريسي والطمبة في ظل ىذه الطريقة يكاد يكون محدودا 

، اضافة الى ان بعض  التدريسيين تنقصيم الخبرة في استعمال  (180ص42)
ان العبرة ليست في معرفة اصول التعمم وقوانينو " الطرائق التدريسية بمعناىا الواسع 

 ( .113ص37)"انما العبرة في تطبيقيا واالستفادة منيا 
 
 
 
 
 
 (8)جدوؿ 

فقرات مشكالت تدريس مادة فقو كما يراىا الطمبة مرتبة ترتيبا تنازليا بحسب درجة 
حدتيا 

درجة  مجاؿ الفقرة الفقرات  ت
 الحدة 

الوزف 
 المئوي 
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 1 2.90 الطمبة ضعؼ المستوي المغوي في المرحمة الثانوية  1

المنيج  قمة مراعاة المنيج لمستوى الطمبة الفكري  2
 الدراسي

2.89 1 

ضعؼ رغبة الطمبة في التخصص بالمغة  3
 العربية 

 2 2.88 الطمبة

قمة حفظ الطمبة مف النصوص القرآنية او  4
االحاديث النبوية الشريفة او الماثور مف 

 القوؿ شعرا كاف اـ نثرا 

 3 2.88 الطمبة

المنيج  اسموب عرض المادة اليساعد عؿ الفيـ  5
 الدراسي

2.86 2 

قمة اعتماد عدد مف التدريسييف المغة  6
 الفصيحة في التدريس 

 1 2.77 التدريسيوف 

ييتـ المنيج بالجانب النظري واليعطي اىمية  7
 لمجانب العممي 

المنيج 
 الدراسي

2.76 3 

 4 2.74 الطمبة طريقة التدريس لـ تكف مشوقة لمطمبة  8

افتقار موضوعات المنيج اغمبيا الى عنصر  9
 التشويؽ 

المنيج 
 الدراسي

2.63 4 

ضعؼ قدرة بعض التدريسييف في تنمية  10
 ميوؿ الطمبة نحو المادة 

 2 2.61 التدريسيوف 

تمسؾ عدد مف التدريسييف بطريقة تدريسية  11
 واحدة في تدريس المادة 

 3 2.57 التدريسيوف 

ينتيي اىتماـ الطمبة بالمنيج بانتياء  12
 االختبار 

المنيج 
 الدراسي

2.57 5 

اىداؼ تدريس مادة فقو المغة العربية لـ  13
 تكف واضحة لدى الطمبة 

 5 2.57 الطمبة

غمبة العامية عمى الفصيحة في استعماؿ  14
 المغة اليومي 

 6 2.46 الطمبة

 4 2.46 التدريسيوف اليراعي عدد مف  التدريسييف الفروؽ  15
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 الفردية بيف الطمبة  

ضعؼ المستوى العممي لعدد مف التدريسييف  16
 في مجاؿ تخصصيـ 

 5 2.42 التدريسيوف 

قمة اطالع عدد مف التدريسييف عمى  17
 استعماؿ طرائؽ تدريسية حديثة 

 6 1.91 التدريسيوف 

الموضوعات التي يدرسيا الطمبة العالقة ليا  18
 بفروع المغة العربية االخرى 

المنيج 
 الدراسي

1.89 6 

افتقار محاضرات بعض التدريسييف الى  19
 عنصر التشويؽ 

 7 1.89 التدريسيوف

 7 1.88 الطمبة كثرة اعداد الطمبة في الصؼ الواحد  20

غمبة طريقة المحاضرة مف دوف استعماؿ  21
 الطرائؽ التدريسية االخرى في عرض المادة 

 8 1.86 التدريسيوف 

قمة استشياد عدد مف التدريسييف بآي مف  22
القرآف الكريـ او الحديث النبوي الشريؼ او 

 الماثور مف القوؿ 

 9 1.85 التدريسيوف 

الحصص المقررة لممادة تاتي في اوقات غير  23
 مناسبة لمطمبة 

المنيج 
 الدراسي

1.70 7 

اعتماد اغمب التدريسييف عمى الطمبة  24
 المتميزيف 

 10 1.66 التدريسيوف 

كثرة واجبات التدريسييف تؤثر في كفاياتيـ  25
 العممية 

 11 1.63 التدريسيوف 

 عدـ مراعاة التسمسؿ المنطقي في  26
 عرض المادة 

 12 1.62 التدريسيوف 

 8 1.60 الطمبة قمة مشاركة الطمبة في المناقشات الصفية  27

قمة اشراؾ عدد مف التدريسييف طمبتيـ في  28
 مناقشات الموضوعات 

 13 1.60 التدريسيوف 

اليمـز التدريسيوف الطمبة باستعماؿ المغة  29
 العربية الفصيحة 

 14 1.58 التدريسيوف 
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يؤكد بعض التدريسيوف عمى عممية حفظ  30
 المعمومات بدال مف فيميا 

 15 1.56 التدريسيوف

الحصص المقررة لمادة فقو المغة العربية  31
 غير كافية لتحقيؽ االىداؼ 

 9 1.20 الطمبة

تدريس المادة اليحقؽ االىداؼ المطموبة مف  32
 تدريسيا 

المنيج 
 الدراسي

1.19 8 

لجوء الطمبة الى استظيار المادة مف دوف  33
 فيميا 

 10 1.18 الطمبة

افتقار اقساـ المغة العربية لممصادر التي  34
 يحتاجيا الطمبة في مادة فقو المغة 

 11 1.17 الطمبة

ندرة الجانب التطبيقي في المنيج الدراسي  35
 المقرر 

المنيج 
 الدراسي

1.13 9 

احتواءالمنيج عمى موضوعات العالقة ليا  36
بالموضوعات التي درسيا الطمبة في المراحؿ 

 الدراسية السابقة 

المنيج 
 الدراسي

1.12 1 

ضعؼ صمة الموضوعات التي يدرسيا  37
 الطمبة بحاجاتيـ اليومية 

المنيج 
 الدراسي

1.12 11 

المنيج  موضوعات الكتاب غير محببة لدى الطمبة  38
 الدراسي

1.11 12 

 
 

:  نتائج استبانة التدريسييف : ثانيا 
شممت االستبانة التي وجيت الى تدريسيي مادة فقو المغة العربية عددا من الفقرات 

: وىي تتدرج تحت مجاالت ثالثة ىي . التي تمثل مشكالت تدريس ىذه المادة 
فقرات من مشكالت  (10)ويضم ىذا المجال : مشكالت مجاؿ الطمبة  -1

كحد اعمى  (2.78)تدريس مادة فقو المغة العربية انحصرت درجة حدتيا بين 
 كحد ادنى  (1.57)و

كحد ادنى وكما  (60.00)كحد اعمى و (92.85)وباوزان مئوية انحصرت بين 
 ( .9)مبين في جدول 
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( 9)جدوؿ 

فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة المتعمقة بمجاؿ الطمبة مرتبة ترتيبا تنازليا 
عمى وفؽ درجة الحدة والوزف المئوي 

درجة  الفقرات  ت
 الحدة 

الوزف 
 المئوي 

 92.85 2.78 ضعؼ الثقافة المغوية لدى الطمبة اغمبيـ  1

قمة تركيز الطمبة عمى الموضوعات داخؿ الصؼ  2
 وخارجو 

2.64 88.09 

 83.33 2.5 قمة مطالعة الطمبة الخارجية  3

 77.83 1.92 غمبة العامية عمى الفصيحة لدى الطمبة  4

 63.09 1.89 قمة مشاركة الطمبة في مناقشات الموضوعات  5

 63.05 1.80 كثرة اعداد الطمبة في الصؼ الواحد  6

 63.03 1.70 قمة رغبة الطمبة في تخصص المغة العربية  7

 60.01 1.65 ضعؼ الطمبة في المراحؿ الدراسية السابقة  8

 60.00 1.61 ينتيي اىتماـ الطمبة بالمادة بانتياء االختبارات  9

 60.00 1.57 قمة وعي الطمبة باىمية موضوعات فقو المغة  10

 
قد ( ضعف الثقافة المغوية لدى الطمبة اغمبيم )يتضح ان فقرة  (9)من الجدول 

حازت الترتيب االول ضمن مشكالت تدريس مادة فقو المغة ، اذ بمغت درجة حدتيا 
 ( .92.85)ووزنيا المئوي  (2.78)

       وقد يعود السبب في ىذه المشكمة الى قمة اطالع الطمبة عمى مصادر الثقافة 
ويعود ىذا اتباع عدد من التدريسيين الطريقة التقميدية في . االخرى كالمطالعة العامة 

التدريس التي التشجع الطمبة عمى البحث واالستزادة من مصادراخرى بحثا واعيا 
مؤثرا ، او عمى حفظ النصوص  

الجيدة شعرا ونثرا ، وعمى راس ىذه النصوص القرآن الكريم الذي ينمي الممكات لدى 
. الطمبة

         زيادة عمى ان كثرة القراءة والمطالعة تمنح المسان الدربة والممارسة عن 
طريق االستمرارية ، وىذه المسالة ترتبط مع زيادة حصيمة المفردات ، والصيغ 
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والتراكيب ، ليزداد الخزين المغوي لمقارىء ، مما يؤدي الى رقي االداء التعبيري لديو 
( . 18 ص 32)
حازت ىذه الفقرة  (قمة تركيز الطمبة عمى الموضوعات  داخل الصف وخارجو  )- 2

وقد  (88.09)ووزنيا المئوي  (2.64)اذ بمغت درجة حدتيا . عمى الترتيب الثاني 
او . يرجع السبب الى ضعف كفاية التدريسي في شد انتباه الطمبة لموضوع الدرس 

قد يرجع السبب الى ضعف الصمة بين مايدرسو الطمبة داخل الصف وحاجاتيم 
لذا فيي غير جديرة بان تثير اىتماماتيم ، او الى طبيعة الموضوعات التي . اليومية 

يتناوليا التدريسي داخل الصف ، او الى اتباع الطرائق التدريسية التقميدية البعيدة كل 
. البعد عن اثار تفكير الطمبة 

بالترتيب الثالث ، فقد حازت عمى  (قمة مطالعة الطمبة الخارجية  )جاءت فقرة- 3
وقد يعود السبب الى صعوبة  . (83.33)، ووزن مئوي مقداره  (2.5)درجة حدة 

المادة اذ التنسجم مع الميول االدبية لمطمبة ، او قد يرجع السبب الى عدم حظ 
التدريسيين الطمبة عمى المطالعة الخارجية او الى انشغال الطمبة بالدروس االخرى 
عمى حساب ىذه المادة ، نتيجة الزدحام اقسام المغة العربية بالدروس االختصاص 

 .زيادة عمى دروس غير االختصاص 
:  مشكالت مجاؿ المنيج الدراسي - 2

فقرات من مشكالت تدريس مادة فقو المغة من وجية  (8)         يشمل ىذا المجال 
نظر التدريسيين والمتعمقة بمجال المنيج الدراسي المعتمد تدريسو في اقسام المغة 

( 2.25)وقد انحصرت درجات حدتيا بين .العربية في كميات التربية واالداب اغمبيا 
كحد اعمى  (75)كحد ادنى ، وباوزان مئوية انحصرت بين  (1.70 )كحد اعمى ، 

                         ( 10)جدول . كحد ادنى  (51.30)و
 
 (10)جدوؿ 

فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة المتعمقة بمجاؿ المنيج الدراسي مرتبة ترتيبا 
تنازليا عمى وفؽ درجة الحدة والوزف المئوي 

درجة  الفقرات  ت
 الحدة 

الوزف 
 المئوي 

 75 2.25 ابتعاد المنيج عف واقع الطمبة اليومي  1

 72.61 2.17 الموضوعات المقررة صعبة الفيـ لدى الطمبة  2

التسيـ موضوعات المنيج في تنمية ميارات الطمبة  3
 المغوية 

2.10 70.23 
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 64.28 1.92 موضوعات المنيج غير مترابطة مع بعضيا  4

 61.90 1.85 افتقار المنيج الى عنصري االثارة والتشويؽ 5

قمة االستشياد بالقرآف الكريـ او بالحديث النبوي الشريؼ  6
 او بالماثور مف القوؿ 

1.75 58.33 

 56.34 1.73 اسموب عرض الموضوعات غير مشوؽ  7

 51.30 1.70 قمة الساعات المخصصة لممادة مع كثرة موضوعاتيا  8

حازت (ابتعاد المنيج عن واقع الطمبة اليومي) نمحظ ان فقرة  (10)ـ من الجدول 1
عمى الترتيب االول ضمن مشكالت تدريس مادة فقو المغة ، اذ بمغت درجة حدتيا 

 ( .75)، ووزنيا المئوي  (2.25)
وقد يعود السبب في ذلك الى ابتعاد موضوعات المنيج عن واقع الطمبة اليومي ، او 

فالطالب اليقدم . الى انعدام الصمة بين ىذه الموضوعات وحاجات الطمبة اليومية 
اذ . عمى تعميم مايراه غير مناسب وبعيدا عما يجري التعامل بو في الحياة العامة

العزل الموجود   بين استعماالت الطمبة المغوية التي تجري بيا السنتيم في الحديث 
وبين مايدرسونو من مصطمحات يفقدىم الدافع لتحصيل ىذه المادة ، وبالتالي تكون 

 .النتيجة تدني في مستوى تحصيميم 
بالترتيب الثاني ،  (الموضوعات المقررة صعبة الفيم لدى الطمبة  )جاءت فقرة - 2

وقد يرجع السبب في ذلك  . (72.61)ووزنيا المئوي  (2.17)اذ بمغت درجة حدتيا 
الى جفاف ىذه الموضوعات ، لذلك يجد الطمبة صعوبات في فيميا واستيعابيا او قد 
يرجع السبب الى ان اسموب عرض موضوعات المادة غير متسمسمة من السيل الى 
الصعب ، او قد يكون االختصار الشديد لمموضوعات يؤدي الى تعذر فيميا عمى 

. الطمبة 
عمى  (التسيم موضوعات المنيج في تنمية ميارات الطمبة المغوية  )حازت فقرة - 3

وقد يعود . (70.23)، ووزنيا المئوي  (2.10)الترتيب الثالث ، اذ بمغت درجة حدتيا 
السبب في ذلك الى قمة التطبيقات العممية لممادة والتي من شانيا ان ترسخ موضوعاتيا في 
اذىان الطمبة ويتمثمونيا عمميا ، وقد يعود السبب الى ضعف الموضوعات التي يتضمنيا 
المنيج في تنمية قدرة الطمبة عمى استعمال االساليب المميزة بوضوح االفكار وصحتيا 

وتنظيميا ، الناجم عن عدم مراعاة الموضوعات لمفروق االستعمالية بما ينسجم والموقف 
.  التدريسي الذي ييسر عممية  استيعاب المادة وفيميا واستعماليا 

:  مشكالت مجاؿ التدريسييف - 3
فقرات من مشكالت تدريس مادة فقو المغة من وجية نظر  (10)يشمل ىذا المجال 

كحد  (2.85)وقد انحصرت درجات حدتيا بين . التدريسيين والمتعمقة بمجال التدريسيين 
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كحد اعمى  (95.23)كحد ادنى ، وباوزان مئوية انحصرت بين  (1.30)اعمى و
                         .   كحد ادنى  (39.30)و

 (11)جدوؿ 
فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة المتعمقة بمجاؿ التدريسييف مرتبة ترتيبا تنازليا 

. عمى وفؽ درجة الحدة والوزف المئوي 
درجة  الفقرات  ت

 الحدة 

الوزف 
 المئوي 

 95.23 2.85 ضعؼ كفاية بعض التدريسييف في تدريس الموضوعات  1

 90.47 2.71 اليمـز بعض التدريسييف الطمبة  باستعماؿ المغة العربية الفصيحة  2

 89.28 2.67 ازدواجية لغة بعض التدريسييف بيف العامية والفصيحة  3

 65.47 1.96 اعتماد اغمب التدريسييف عمى الطمبة المتميزيف 4

 54.76 1.64 اليراعي بعض التدريسييف الفروؽ الفردية بيف الطمبة  5

 47.61 1.62 اعتماد عدد مف التدريسييف عمى المنيج المقرر فقط  6

 45.60 1.60 اىداؼ تدريس المادة غير واضحة لدى بعض تدريسيي المادة  7

 43.57 1.37 اليشرؾ عدد مف التدريسييف الطمبة في مناقشة الموضوع 8

 40.50 1.34 غمبة اسموب المحاضرة عمى غيره في عرض المادة  9

ضعؼ استشياد عدد مف التدريسييف بايات القرآف الكريـ ، او  10
 الحديث النبوي الشريؼ او الماثور مف القوؿ  

1.30 39.30 

ضعف كفاية بعض التدريسيين في ) نمحظ ان فقرة  (11)من الجدول           
حازت عمى الترتيب االول ، اذ حصمت عمى درجة حدة  (تدريس الموضوعات 

( . 95.23)ووزن مئوي مقداره  (2.85)مقدارىا 
قد يرجع السبب في ذلك الى ضعف االعداد الميني والعممي لبعض التدريسيين الذي 

وتدريس . يؤثر وبشكل مباشر عمى مستوى اداء التدريسيين في تقديم مادة الدرس 
مادة فقو المغة اليمكن ان يقوم بو اال تدريسي كفء يممك الميارة والفاعمية الالزمة 
ليؤدي وظائفو العممية والفنية المبتغاة منو فالتدريس من الوان الخبرات الحيوية التي 
تستند في تكوينيا ونموىا ونضجيا الى اصول معينة ، واسس محددة ، ومقومات 

واضحة ، وليس التدريس من المحاوالت العشوائية او االعمال االرتجالية التي تؤدى 
( . 23ص : 2).عمى اية صورة دون ارتباط بقاعدة او تقيد بنظام

 (اليمزم بعض التدريسيين الطمبة باستعمال المغة العربية الفصيحة )جاءت فقرة - 2
( . 90.47)ووزن مئوي مقداره  (2.71)اذ حصمت عمى درجة حدة مقدارىا 
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        ان احساس طمبة اقسام المغة العربية بيذه المشكمة ناتج عن ان التدريسيين 
اغمبيم اليعيرون االىتمام بمغة الطالب في اثناء سير الدرس سواء اكان ىذا الدرس 
شفييا اذ يعبر الطالب عن افكاره بمغة غير سميمة ، ام تحريريا اليضبط فيو الطالب 
اواخر الكممات بالشكل ، مما يقمل من دافعية الطمبة من مضاعفة جيودىم العممية ، 
ويجعميم اليتمكنون من لغتيم ، ويؤدي الى عدم االرتقاء بيم الى االىداف ، فعمي 
التدريسيين ان  اليفسحوا لطمبتيم باستعمال العاميات ، وان يمزموا الطمبة باستعمال 

. العربية الفصيحة النيا من اىداف تدريس المغة العربية الميمة 
عمى  (ازدواجية لغة بعض التدريسيين بين العامية والفصيحة  )حصمت فقرة - 3

 ( .89.28)، ووزن مئوي مقداره  ( 2.67)درجة حدة مقدارىا 
     ان شعور طمبة اقسام المغة العربية بيذه المشكمة يرجع الى التباين الواضح في 

لغة بعض التدريسيين بين الفصيحة والعامية ، مما كان لو االثر الواضح في 
مما يؤثر سمبا في تحقيق االىداف السموكية في . االنقسام المغوي في المتعمم ذاتو 

وعمى التدريسي ان يكون قدوة لطمبتو في التحدث بالمغة العربية . تعميم المغة العربية 
الفصيحة واالبتعاد كل البعد عن استعمال العامية الن العامية معول ىدم لمغة العربية 

وان الغاية القصوى من تعمم المغة العربية ىي جعل المتعمم قادرا عمى . الفصيحة 
استعمال المغة في شتى الظروف واالحوال الخطابية ، والسيما تمك التي تطرأ في 

.  الحياة اليومية ، واستعماليا من غير لحن او عجمة او لكنة 
 
 (12)جدوؿ 

مشكالت تدريس مادة المغة كما يراىا التدريسيوف مرتبة ترتيبا تنازليا بحسب درجة 
حدتيا ووزنيا المئوي 

 مجاؿ الفقرة الفقرات ت
درجة 
 الحدة

الوزف 
 المئوي

1 
ضعؼ كفاية بعض التدريسيف في تدريس 

 الموضوعات
 1 2.85 التدريسيوف

 1 2.78 الطمبة ضعؼ الثقافة المغوية لدى الطمبة اغمبيـ 2

3 
اليمـز بعض التدريسييف الطمبة باستعماؿ 

 المغة العربية الفصيحة
 2 2.71 التدريسيوف

4 
ازدواجية لغة بعض التدريسييف بيف العامية 

 والفصيحة
 3 2.67 التدريسيوف
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5 
قمة تركيز الطمبة عمى الموضوعات داخؿ 

 الصؼ وخارجو
 2 2.64 الطمبة

 3 2.5 الطمبة قمة مطالعة الطمبة الخارجية 6

 4 2.32 الطمبة غمبة العامية عمى الفصيحة لدى الطمبة 7

 ابتعاد المنيج عف واقع الطمبة اليومي 8
المنيج 
 الدراسي

2.25 1 

 الموضوعات المقررة صعبة الفيـ لدى الطمبة 9
المنيج 
 الدراسي

2.17 2 

10 
التسيـ موضوعات المنيج في تنمية ميارات 

 الطمبة المغوية

المنيج 
 الدراسي

2.10 3 

11 
اعتماد اغمب التدريسييف عمى الطمبة 

 المتميزيف
 4 1.96 التدريسيوف

 موضوعات المنيج غير مترابطة مع بعضيا 12
المنيج 
 الدراسي

1.92 4 

 5 1.89 الطمبة قمة مشاركة الطمبة في مناقشة الموضوعات 13

 افتقار المنيج الى عنصري التشويؽ واالثارة 14
المنيج 
 الدراسي

1.85 5 

 6 1.80 الطمبة كثرة اعداد الطمبة في الصؼ الواحد 15

16 

قمة االستشياد بالقرآف الكريـ او الحديث 
النبوي الشريؼ او  الماثور مف القوؿ شعرا 

 كاف اـ نثرا

المنيج 
 الدراسي

1.75 6 

 اسموب عرض الموضوعات غير مشوؽ 17
المنيج 
 الدراسي

1.73 7 

 7 1.70 الطمبة قمة رغبة الطمبة في تخصص المغة العربية 18

19 
قمة الساعات المخصصة لممادة مع كثرة 

 موضوعاتيا

المنيج 
 الدراسي

1.70 8 

 8 1.65 الطمبة ضعؼ الطمبة في المراحؿ الدراسية السابقة 20
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21 
اليراعي بعض التدريسييف الفروؽ الفردية 

 بيف الطمبة
 5 1.64 التدريسيوف

22 
اعتماد عدد مف التدريسيييف عمى المنيج 

 المقرر فقط
 6 1.62 التدريسيوف

 9 1.60 الطمبة ينتيي اىتماـ الطمبة بالمادة بانتياء االختبارات 23

24 
اىداؼ تدريس المادة غير واضحة لدى بعض 

 تدريسي المادة
 7 1.61 التدريسيوف

 10 1.57 الطمبة قمة وعي الطمبة باىمية موضوعات فقو المغة 25

26 
اليشرؾ عدد مف التدريسييف الطمبة في  

 مناقشة الموضوع
 8 1.37 التدريسيوف

27 
غمبة اسموب الحاضرة عمى غيره في عرض 

 المادة
 9 1.34 التدريسيوف

28 

ضعؼ استشياد عدد مف التدريسييف بايات 
القرآف الكريـ او بالحديث النبوي الشريؼ او 

 بالماثور مف القوؿ

 10 1.30 التدريسيوف

  
 :مقترحات التدريسييف والطمبة لمتغمب عمى ىذه المشكالت - 3

         لغرض تحقيق اليدف الثالث من اىداف البحث الحالي ، ضمن الباحثان 
االستبانة التي وجياىا الى التدريسين سؤاال مفتوحا ، كان اليدف منو تعرف 

مقترحات التدريسيين والطمبة ، لتطوير تدريس مادة فقو المغة العربية لدى طمبة اقسام 
وبعد اطالع الباحثان . المغة العربية في كميات التربية واالداب في الجامعات العراقية 

عمى  اجابات التدريسيين والطمبة عن السؤال المفتوح وتعرف مقترحاتيم صنف 
مجال التدريسيين ، ومجال : الباحثان ىذه المقترحات عمى وفق المجاالت االتية 

المنيج الدراسي ، ومجال الطمبة ، وربما يحقق فائدة كل مقترح لممجال الذي يندرج 
: تحتو وكما ياتي 

 : مجاؿ التدريسييف- 1
. ان يمتزم التدريسيون بالمغة العربية الفصيحة في التدريس - أ
. مراعاة الفروق الفردية بين الطمبة في التدريس - ب
. رفع كفاية تدريسيي المغة العربية عمميا ومينيا -ج
. اال يسمح التدريسيون لمطمبة باستعمال العامية في سير الدروس - د
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. ان يبتعد تدريسيو مادة فقو المغة العربية عن طرائق التدريس التقميدية - ىـ 
. التشديد عمى الجانب التطبيقي في استعمال المغة العربية الفصيحة - و
. التدرج في عرض المادة من السيل الى الصعب - ز
 
: مجاؿ المنيج الدراسي - 2
 .ان يراعي المنيج المستوى الفكري لمطمبة - أ
رفد مكتبات اقسام المغة العربية في كميات التربية واالداب بالمصادر التي - ب

. يحتاجيا الطمبة
االكثار من التطبيقات العممية التي تساعد الطمبة وتمرنيم عمى استعمال المغة - ج

. العربية الفصيحة 
استعمال االمثمة والشواىد الماخوذة من القرآن الكريم ، والحديث النبوي الشريف ، - د

. والماثور من القول شعرا كان ام نثرا 
. ان يواكب المنيج التطور العممي الحديث - ىـ
. اال تخمو موضوعات المنيج من عنصري التشويق واالثارة - و
ان تكون اىداف تدريس المادة اكثر وضوحا وتحديدا ، وان يؤخذ راي التدريسي - ز

. عند وضع االىداف ، وضرورة مراعاتيا لحاجات المجتمع المغوية 
: مجاؿ الطمبة - 3
. تبصير الطمبة باىمية المغة العربية الفصيحة - أ
. حظ الطمبة عمى القراءة والمطالعة - ب
العمل عمى زيادة ذخيرة الطمبة المغوية من القرآن الكريم ، واالحاديث النبوية الشريفة ، - ج

. والماثور من كالم العرب 
 .الزام الطمبة بالتحدث بالمغة العربية الفصيحة في اثناء المناقشة وسير الدرس - د
. محاسبة الطمبة عمى اغالطيم المغوية والنحوية واالمالئية - ىـ
 

 الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصيات والمقترحات 

االستنتاجات : أوال 
 دراستيما ، وعرضت النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وتفسيرىا ، تبعد إكمال الباحثان إجراءا

:  وعرضت مقترحات التدريسيين والطمبة لمتغمب عمى المشكالت ، نستنتج األتي
. قمة كفاية االىداف في تحقيق ماىو مطموب من تدريس مادة فقو المغة  -1
. قمة االفادة من خبرات بعض التدريسيين عند وضع اىداف المادة  -2
 . ضعف قدرة بعض التدريسيين في تنمية رغبة الطمبة نحو مادة فقو المغة -3

 .قمة مراعاة الطرائق التدريسية الحديثة  -4

 .غمبة العامية عمى الفصيحة في االستعمال اليومي لدى الطمبة  -5
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قمة االمثمة البميغة الماخوذة من القرآن الكريم او من االحاديث النبوية الشريفة او الماثور  -6
 من كالم العرب 

 .ضعف الطمبة في المغة العربية عامة وفي فقو المغة خاصة  -7

:  التوصيات : ثانيا 
: في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بما ياتي 

. ضرورة اخذ رأي بعض التدريسيين عند صياغة اىداف مادة فقو المغة العربية  -1
. ضرورة ان يطمع التدريسيون والطمبة عمى اىداف تدريس المادة  -2
 .الزام التدريسيين والطمبة بالمغة العربية واالبتعاد عن االزدواجية في التعبير  -3

 .ان اليعتمد التدريسيون عمى الطرائق التقميدية في التدريس  -4

تحفيظ الطمبة النصوص البميغة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والماثور من  -5
 .كالم العرب النماء الثروة المغوية لدييم 

 
 

 المقترحات : ثالثا 
: استكماال لجوانب الدراسة الحالية وماتوصمت اليو من نتائج يقترح الباحثان المقترحات االتية 

. اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في كل صف من صفوف المرحمة الجامعية  -1
اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في كل منيج من مناىج المغة العربية كالنحو او  -2

. الصرف او البالغة 
 

 
 
 

 
 

المصادر 
القرآف الكريـ * 

المصادر العربية  : اوال
دار عمار ، عمان . مبادىء القياس والتقويم في التربية .ابراىيم ، عاىد واخرون  .1

. م 1989، االردن ، 
 ، دار المعارف ، 7ط.الموجو الفني لمدرسي المغة العربية ابراىيم ، عبد العميم ،  .2

.  م1973مصر ، 
دار . تحقيق محمد عمي النجار  . الخصائص .ابن جني ، ابو الفتح عثمان  .3

 .م 1952الكتب المصرية ، 

 . لسان العرب  ( ىـ711)ابن منظور ، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  .4
 (ت.د)اعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم المرعشمي ، دار لسان العرب ، بيروت ، 

. 
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 ، مكتبة النيضة المصرية 1ط.  طرق تعميم التعبير .احمد ، محمد عبد القادر  .5
 .م1985، القاىرة ، 

مجمة التربية .اثر المغة في تدريس الكيمياء بالمدارس الثانوية . اسكندر ، حبيب  .6
 .م 1945، الجامعة االمريكية ، القاىرة ،  (18)السنة  (3)العدد  .الحديثة

مكتبة التربية ، جامعة  .  التقويم والقياس .االمام ، مصطفى محمود واخرون  .7
 .م1986بغداد ،

 ، بيروت 1ترجمة بييج شعبان ، ط. معجم االدب المعاصر .بواديفر ، بياوردي  .8
 . م 1968، 

االحصاء الوصفي واالستداللي في .البياتي ، عبد الجبار توفيق وزكريا اثناسيوس  .9
 .م 1977العمالية ، بغداد  ،  مطبعة مؤسسة الثقافة. التربية وعمم النفس 

 مناىج البحث في التربية وعمم .جابر ، جابر عبد الحميد واحمد خيري كاظم  .10
 .م 1989 دار النيضة العربية ، القاىرة ، .النفس 

مدرس القرن الحادي والعشرين الفعال ،  الميارات . جابر ، جابر عبد الحميد .11
 .م 2000 ، دار الفكر العربي ، مصر ،1 ط.والتنمية المينية 

 مشكالت تدريس المطالعة في المرحمة .الجرجري ، عبد اهلل عمي ابراىيم  .12
 (ابن رشد  ) كمية التربية  جامعة بغداد ،. االعدادية في العراق ومقترحات عالجيا 

  (رسالة ماجستير غير منشورة  ).م2002، 

،  (88) ، العدد  مجمة التربية كيف يدرس االدب العربي ؟ . الجندي ، احمد  .13
 .م 1988قطر 

مطبعة الرسالة ، .  المغة العربية بين حماتيا وخصوميا .الجندي ، انور  .14
  .(ت. د)مصر ،

 .  التدريس في المغة العربية .الحمادي ، يوسف و ظافر محمد اسماعيل  .15
 .م 1984دار المريخ الرياض  ، 

 مشكمة اعداد معمم المغة العربية في المرحمتين . خاطر ، محمود رشدي  .16
 .م1977الرياض ، السعودية ، . االعدادية والثانوية في بيروت 

دار المعرفة الجامعية ، مصر ،  .  مقدمة لدراسة المغة . خميل ، حممي  .17
 .م 1966

 مجمة .الدريني ، حسين عبد العزيز ، االبتكار ، تعريفو ، وتنميتو ، وحركتو  .18
 .م 1982، 1 ، س1، جامعة قطر ، عالتربية 

 دراسة استطالعية عن دور المعمم وفعالياتو .دمعة ، مجيد ابراىيم واخرون  .19
 جامعة بغداد ، مركز .التعميمية في ضوء متطمبات التطور العممي والتكنولوجي 

 .م 1974البحوث التربوية والنفسية ، 
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 .  مشكالت الرسوب في الثانويات ومصير الخريجين . الراوي ، مسارع  .20
 .م 1999مطبعة العاني ، بغداد ، 

 صعوبات تدريس قواعد المغة العربية لطمبة الفرع .الربيعي ، جمعة رشيد  .21
،  (ابن رشد )جامعة بغداد ، كمية التربية  . العممي في المدارس الثانوية واالعدادية 

  (رسالة ماجستير غير منشورة  )م ، 1989

 مناىج البحث في التربية . الزوبعي ، عبد الجميل ابراىيم ومحمد احمد الغنام  .22
 .م 1978 مطبعة العاني ، بغداد ، وعمم النفس  

تقويم مستوى طمبة اقسام المغة العربية لكميات . السامرائي ، طو ياسين  .23
كمية التربية .جامعة بغداد  .التربية في الجامعات العراقية في قواعد المغة العربية

  .(رسالة ماجستير غير منشورة  ). م 1989،  (ابن رشد)

 ، مطبعة 2ط. اساليب تدريس الدراسات االجتماعية . السكران ، محمد  .24
 .م2000الشرق ، عمان ، االردن ، 

تقويم الطرائق والوسائل التعميمية واساليب . سوسة ، سامي سممان  .25
االمتحانات المستخدمة في تدريس مادة الجغرافية  في مرحمة الدراسة المتوسطة من 

        ) 1987جامعة بغداد ، كمية التربية ، . وجية نظر المدرسين والمدرسات 
  .(رسالة ماجستير غير منشورة 

 مجمة  .(دراسة نقدية مستقبمية )التدريس الجامعي . شحاتة ، حسن واخرون  .26
 .م 2002، لسنة  (78) ، العدد رسالة الخميج 

 مطبعة الصباح ، بغداد ، . اصول تدريس المغة العربية .الشريف ، بديع  .27
 .م 1972

 1972 ، 3ط.الوعي التربوي ومستقبل البالد العربية .شيال ، جورج واخرون .28
 .م 

 بيروت ، لبنان ، دار العمم ، .  دراسات في فقو المغة .الصالح ، صبحي  .29
 .م 1970

 .م1969مطبعة الجيالوي ، مصر،  .  لغتنا والحياة.عبد الرحمن ، عائشة  .30

النيج الحديث في اصول التربية وطرق التدريس . عبد القادر ، حامد  .31
 ، مطبعة النيضة العربية ، مصر ، 2 ، ط2ج.الخاصة بفروع الدين والمغة العربية 

 . م 1961

المديرية العامة لالعداد  .  تحميل النصوص االدبية .العزاوي ، نعمة رحيم  .32
 .م 1984بغداد ، .والتدريب 

 ، مطبعة دار 3 ط.  رائد التربية العامة واصول التدريس .فايد ، عبد الحميد  .33
 .م 1975الكتاب المبناني ، بيروت ، 
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 ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، 1ط . فصول في المغة . القاسمي ، ظافر  .34
 .م 1964لبنان ، 

 مجمة اتحاد .دراسة مقارنة العداد وتدريب االستاذ الجممعي .كاتز ، جوزيف  .35
 .م1987، االردن ، عمان ،  (22)العدد  . الجامعات العربية 

 .  الشعر العراقي المعاصر دراسة اسموبية. الكبيسي ، عمران خضير حميد  .36
  .(اطروحة دكتوراه الدولة  )قسم المغة العربية / جامعة تونس ، كمية االداب 

سعاد جار اهلل ، مراجعة .  ترجمة د. عن فن التدريس .كوىل ، روبرت  .37
 .م 1984محمد سميمان شعالن ، دار الفكر العربي ، 

 معجم المصطمحات التربوية المعرفة في .المقاني ، احمد حسين وعمي الجمل  .38
 .م 1996 ، عالم الكتب ، القاىرة ، 1 ط.المناىج وطرق التدريس 

 .م1974مطبعة اطمس ، القاىرة ،  .  المغة والحضارة .مندور ، مصطفى  .39

مجمة اتحاد الجامعات . المغة العربية والتعميم الجامعي . نصار ، حسين  .40
 .م  1974، اذار ،  (5)  ، العدد العراقية

مطبعة االرشاد ، .  الموجو العممي لمدرسي المغة .عابد توفيق . الياشمي  .41
 .م 1972بغداد ، 

 مشكالت تدريس التعبير التحريري في الياشمي ، عبد الرحمن عبد عمي   .42
) 1988جامعة بغداد ، كمية التربية ،  . العربية في المرحمة االعدادية في العراق 

  .(رسالة ماجستير غير منشورة 

 لجنة البيان العربي ، مصر ، القاىرة ، . فقو المغة .وافي ، عمي عبد الواحد  .43
 .م1962

 تطوير المناىج اسسو واساليبو ، خطواتو ، . الوكيل ، حممي ، احمد  .44
 .م 1982 ، مكتبة االنجمو المصرية ، 7ط . ومعوقاتو  

 ، 1 ، جتعميم المغة العربية ، اسسو ، اجراءاتو. يونس ، فتحي عمي واخرون  .45
 .م 1987شركة الطوبجي لمتجارة ، مصر ، 

 

 المصادر االجنبية  
46. Marin  H.Wilkinson : Same Problem of Teaching 
Geography . in the Zanbian . 56 part 4 November , 1971 .  
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( 1) ممحؽ 
 

االستبانة االستطالعية الموجية الى طمبة المرحمة الرابعة في أقساـ المغة العربية لكميات 
التربية واآلداب  

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
عزيزتي الطالبة  ....... عزيزي الطالب 

مشكالت تدريس مادة فقو المغة في أقسام  )     يروم الباحثان إجراء بحثيما الموسوم بـ
المغة العربية لكميات التربية واآلداب في الجامعات العراقية من وجية نظر التدريسيين 

يأمل الباحثان أن . والكشف عن الجوانب التي تؤثر في تدريس ىذه المادة  . (والطمبة 
: يناال تعاونكم معيما في اإلجابة عن السؤال اآلتي 

ما المشكالت التي تجابيك عند دراستك لمادة فقو المغة ؟  
. وتقبموا شكر الباحثين وامتنانيما 

الباحثاف 
 

 (2)ممحؽ 
 

االستبانة االستطالعية الموجية إلى تدرسيي مادة فقو المغة في أقسام المغة العربية لكميات 
التربية واآلداب  
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
  المحترم----------- االستاذ الفاضل 

مشكالت تدريس مادة المغة في  )      يروم الباحثان إجراء دراستيما تيدف إلى تعرف 
أقسام المغة العربية لكميات التربية واآلداب في الجامعات العراقية من وجية نظر 

واستنادا إلى ما اكتسبتموه من خبرات مكنتكم من تمييز تمك  . (التدريسيين  والطمبة 
نرجو تزويدنا بمشكالت  . (الطمبة ، والمنيج الدراسي ، والتدريسي  )المشكالت بمجاالتيا 

. تدريس ىذه المادة من وجية نظرك 
 

  
  شكر الباحثين وامتنانيما اوتقبمو

 
 

الباحثاف 
 
 
 

 
 (3)ممحؽ  

أسماء السادة المحكميف الذيف عرضت عمييـ أداة البحث  
 محؿ عممو تخصصو اسـ المحّكـ ت

 كمية التربية / جامعة بابل فقو المغة صباح عباس السالم.د.أ  .1

كمية / جامعة بغداد لغة نعمة رحيم الغراوي. د.أ  .2
 "ابن رشد" التربية 

طرائق تدريس المغة  جمعة رشيد كضاض. د. م.أ  .3
 العربية

/ الجامعة المستنصرية 
 كمية التربية االساسية

حاتم طو ياسين . د.م.أ  .4
 السامرائي

طرائق تدريس المغة 
 العربية

/ لجامعة المستنصرية 
 كمية التربية االساسية

حمزة عبد الواحد . د. م.أ  .5
 حمادي

طرائق تدريس المغة 
 العربية

كمية التربية / جامعة بابل
 االساسية 

كمية التربية / جامعة بابل ادب د صباح نوري المرزوك.م.أ  .6
 االساسية 
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عمران جاسم حمد . د.م.أ  .7
 الجبوري

طرائق تدريس المغة 
 العربية

 كمية التربية / جامعة بابل

 كمية التربية / جامعة بابل قياس وتقويم فاىم حسين الطريحي. د.م.أ  .8

كمية / جامعة القادسية  فقو لغة لطيف حاتم الزاممي. د.م.أ  .9
 التربية

طرائق تدريس المغة  د رحيم عمي صالح السالمي.م  .10
 العربية

كمية التربية / جامعة بغداد
 "ابن رشد" 

طرائق تدريس المغة  ضياء عبد اهلل. د.م  .11
 العربية

كمية التربية / جامعة بغداد
 "ابن رشد" 

 المديرية العامة لتربية بابل مشرف لغة عربية السيد عبد اليادي عباس  .12

 
 (4)ممحؽ 

 2007-2006مفردات مادة فقو المغة لمعاـ الدراسي 
 التطور التاريخي لفقو المغة   .1

 الفرق بين فقو المغة وعمم المغة  .2

 نظريات نشاة المغة   .3

  (السامية  )المغات الجزرية   .4

 الخصائص المشتركة في المغات الجزرية   .5

 الميجات العربية   .6

 اىمية دراسة الميجات العربية القديمة   .7

 القاب الميجات العربية القديمة   .8

 العالقة بين ليجة الحجاز وليجة تميم   .9

ظاىرة االعراب ، مناسبة حروف العربية : خصائص المغة العربية الفصحى   .10
لمعاينيا ، التضاد ، االشتقاق ، الترادف ، المشترك المفظي ، النحت ، 

 .التعريب 

المستوى المنحوي والصرفي ، المستوى الصوتي ، : مستويات فقو المغة   .11
 المستوى الداللي 
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 الخط العربي   .12

 اصوات المغة العربية ومخارجيا   .13

 صفات االصوات   .14

 نبذة تاريخية ، مدار المعاجم المغوية .المعجم العربي   .15

 التحديات التي تواجييا المغة العربية  .16

 دراسات فقو المغة في العصر الحديث   .17

 
 
 
 
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
( 5)ممحؽ 

االستبانة النيائية الموجية إلى طمبة أقسام المغة العربية في كميات التربية واآلداب / م
. في الجامعات العراقية 

المحترم  ----------- اخي الطالب 
المحترمة  ---------- اختي الطالبة 

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو  
مشكالت تدريس مادة المغة في  )يروم الباحثان إجراء بحثيما الموسوم بـ

أقسام المغة العربية لكميات التربية واآلداب في الجامعات العراقية من وجية نظر 
ولما كان الرائكم ومقترحاتكم االثر في مساعدة الباحثان في . (التدريسيين والطمبة 

الكشف عن ىذه المشكالت ، لذا نرجو تفضمكم باإلجابة عن ىذه االستبانة ، 
في الحقل الذي ترونو مطابقا لوجية  (√ )واضعين أمامكم فقراتيا مؤشرين بعالمة 

التشكل مشكمة " " مشكمة ثانوية " " مشكمة رئيسة :" نظركم من البدائل الثالثة اآلتية 
. مع بيان مقترحاتكم لعالج كل مشكمة " . 

وفقكم اهلل لمخير والصالح  
 
 
 

الباحثاف 
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 ػ مشكالت مجاؿ الطمبة 1

 الفقرات ت
مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

1-  
غمبة العامية عمى الفصيحة  في استعماؿ 

 المغة اليومي
   

2-  
ضعؼ المستوى المغوي لمطمبة في المرحمة 

 الثانوية
   

    كثرة اعداد الطمبة في الصؼ الواحد  -3

4-  

قمة حفظ الطمبة مف النصوص القرآنية او 
االحاديث الشريفة او الماثور مف القوؿ 

 شعرا كاف اـ نثرا

   

5-  
اىداؼ تدريس مادة فقو المغة العربية لـ 

 تكف واضحة لدى الطمبة
   

    قمة مشاركة الطمبة في المناقشات الصفية  -6

7-  
طريقة تدريس المادة لـ تكف مشوؽ 

 لمطمبة
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8-  
الحصص المقررة لمادة فقو المغة العربية 

 غير كافية لتحقيؽ االىداؼ
   

9-  
افتقار اقساـ المغة العربية لممصادر التي 

 يحتاجيا الطمبة في مادة فقو المغة
   

10-  
لجوء الطمبة الى استظيار المادة دوف 

 فيميا
   

11-  
ضعؼ رغبة الطمبة في التخصص بالمغة 

 العربية
   

 مامقترحاتؾ بشاف عالج كؿ مشكمة مف المشكالت السابقة ؟
 
 
 
 
مشكالت مجاؿ المنيج الدراسي  - 2

 الفقرات ت
مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

    قمة مراعاة المنيج لمستوى الطمبة الفكري 1

2 
ندرة الجانب التطبيقي في المنيج الدراسي 

 المقرر
   

    اسموب عرض المادة اليساعد عمى الفيـ 3

4 

احتواء المنيج عمى موضوعات العالقة ليا 
بالموضوعات التي درسيا الطمبة في 

 المراحؿ الدراسية السابقة

   

5 
ييتـ المنيج بالجانب النظري واليعطي 

 اىمية لمجانب العممي
   

    موضوعات الكتاب غير محببة لدى الطمبة 6

7 
ضعؼ صمة الموضوعات التي يدرسيا 

 الطمبة بحاجاتيـ اليومية
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8 
افتقار موضوعات المنيج اغمبيا الى 

 عنصر التشويؽ
   

9 
الموضوعات التي يدرسيا الطمبة العالقة 

 ليا بفروغ المغة العربية االخرى
   

10 
الحصص المقررة لممادة تاتي في اوقات 

 غير مناسبة لمطمبة
   

11 
تدريس المادة اليحقؽ االىداؼ المطموبة 

 مف تدريسيا
   

12 
ينتيي اىتماـ الطمبة بالمنيج بانتياء 

 االختبار
   

مامقترحاتؾ بشاف عالج كؿ مشكمة مف المشكالت السابقة  ؟  
 
 

 مشكالت مجاؿ التدريسييف - 3

 الفقرات ت
مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

1 
قمة اعتماد عدد مف التدريسسيف المغة 

 الفصيحة في التدريس
   

2 
قمة اشراؾ عدد مف التدريسييف طمبتيـ في 

 مناقشة الموضوعات
   

3 
اليمـز التدريسيوف الطمبة باستعماؿ المغة 

 العربية الفصيحة
   

4 

قمة استشياد بعض التدريسييف باي القرآف 
الكريـ او الحديث النبوي الشريؼ او الماثور 

 .مف القوؿ 

   

5 
كثرة واجبات التدريسييف تؤثر في كفاياتيـ 

 العممية
   

   اعتماد اغمب التدريسييف عمى الطمبة  6
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 المتميزيف

7 
تمسؾ عدد مف التدريسييف بطريقة تدرسيية 

 واحدة في تدريس المادة
   

8 
اليراعى عدد مف التدريسييف الفروؽ الفردية 

 بيف الطمبة
   

9 
ضعؼ قدرة بعض التدرسييف في تنمية ميوؿ 

 الطمبة نحو المادة
   

10 
افتقار محاضرات بعض التدريسييف الى 

 عنصر التشويؽ
   

11 
ضعؼ المستوى العممي لعدد مف التدرسيييف 

 في مجاؿ تخصصيـ
   

12 
قمة اطالع عدد مف التدريسييف عمى الطرائؽ 

 التدريسية الحديثة
   

13 
غمبة طريقة المحاضرة دوف استعماؿ 

 الطرائؽ االخرى في عرض المادة
   

14 
عدـ مراعاة التسمسؿ المنطقي في عرض 

 المادة
   

15 
يؤكد بعض التدريسييف عمى حفظ المعمومات 

 .بدال مف فيميا 
   

 
 
 

 مامقترحاتؾ بشاف عالج كؿ مشكمة مف المشكالت السابقة  ؟ 
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
( 6)ممحؽ 

االستبانة النيائية الموجية إلى تدريسي مادة فقو المغة في أقساـ المغة العربية 
لكميات التربية واآلداب في الجامعات العراقية   

المحترم  ----------- االستاذ الفاضل 
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مشكالت تدريس مادة المغة  )يروم الباحثان اجراء دراستيما التي تيدف الى تعرف 
في اقسام المغة العربية لكميات التربية واالداب في الجامعات العراقية من وجية نظر 

ونظرا لما يعيده الباحثان فيكم من دراية عممية وسعة اطالع  . (التدريسيين والطمبة 
في ىذا المجال ، نضع بين ايديكم فقرات االستبانة التي تتكون من مشكالت عدة ، 

في الحقل الذي ترونو  ( √)راجين تفضمكم باإلجابة عنيا بدقة وذلك بوضع عالمة 
 )      (مشكمة ثانوية  )(مشكمة ريئسة  ): مناسبا لكل بديل من البدائل اآلتية 

. مع بيان مقترحاتكم لعالج كل مشكمة  . (التشكل مشكمة 
وفقكم اهلل لما فيو الخير والسؤدد  

    مع شكرنا واعتزازنا  
 
 
 
 

                                                                      الباحثاف 
 
مشكالت مجاؿ الطمبة  - 1

 الفقرات ت
مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

1 
ضعؼ الطمبة في المراحؿ الدراسية 

 الدراسية السابقة
   

2 
قمة تركيز الطمبة عمى الموضوعات داخؿ 

 الصؼ وخارجو
   

    قمة مطالعة الطمبة الخارجية 3

    غمبة العامية عمى الفصيحة لدى الطمبة 4

5 
قمة وعي الطمبة باىمية موضوعات فقو 

 المغة
   

6 
ينتيي اىتماـ الطمبة بالمادة بانتياء 

 االختبارات
   

7 
قمة رغبة الطمبة في تخصيص المغة 

 العربية
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    ضعؼ الثقافة المغوية لدى الطمبة 8

9 
قمة مشاركة الطمبة في مناقشة 

 الموضوعات
   

    كثرة اعداد الطمبة في الصؼ الواحد 10

 مامقترحاتؾ بشاف عالج كؿ مشكمة مف المشكالت السابقة  ؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػ  مشكالت مجاؿ المنيج الدراسي  2

 الفقرات ت
مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

1 
الموضوعات المقررة صعبة الفيـ لدى 

 الطمبة
   

    ابتعاد المنيج عف واقع الطمبة اليومي 2

3 
قمة الساعات المخصصة لممادة مع 

 كثرة موضوعاتيا
   

4 
موضوعات المنيج غير مترابطة مع 

 بعضيا
   

5 
افتقار المنيج الى عنصري االثارة 

 والتشويؽ
   

    اسموب عرض العمومات غير مشوؽ 6

7 
قمة االستشياد بالقرآف الكريـ او 

   بالحديث النبوي الشريؼ او بالماثور 
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 مف القوؿ في المنيج

8 
التسيـ موضوعات المنيج في تنمية 

 ميارات الطمبة المغوية
   

مامقترحاتؾ بشاف عالج كؿ مشكمة مف المشكالت السابقة  ؟  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مشكالت مجاؿ التدريسييف  - 3

 الفقرات ت
مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

1 
اعتماد عدد مف التدريسييف عمى المنيج 

 المقرر فقط
   

2 
اليشرؾ عدد مف التدريسييف الطمبة في 

 مناقشة الموضوع
   

3 
ضعؼ كفاية بعض التدريسييف في تدريس 

 الموضوعات
   

4 
اىداؼ تدريس المادة غير واضحة لدى 

 بعض تدريسيي المادة
   

5 
اليراعي بعض التدريسييف الفروؽ الفردية 

 بيف الطمبة
   

6 
ضعؼ استشياد عدد مف التدريسييف بايات 
   القرآف الكريـ او الحديث النبوي الشريؼ او 
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 الماثور مف القوؿ

7 
اعتماد اغمب التدريسييف عمى الطمبة 

 المتميزيف
   

8 
اليمـز بعض التدريسييف الطمبة باستعماؿ 

 المغة العربية الفصيحة
   

9 
غمبة اسموب المحاضرة مف دوف غيره في 

 عرض المادة
   

مامقترحاتؾ بشاف عالج كؿ مشكمة مف المشكالت السابقة  ؟  
 
 
 
 
 
 
( 7)ممحؽ 

تكرارات فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة ودرجة حدتيا ووزنيا المئوي في 
 مجاؿ الطمبة ضمف استبانة الطمبة

 الفقرات ت

مشكمة 
 رئيسية

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

درجة 
 الحدة

الوزف 
 المئوي

 3ؾ 2ؾ 1ؾ

1 
ضعؼ المستوى المغوي لمطمبة 

 في المرحمة الثانوية
427 39 3 2.90 96.80 

2 
ضعؼ رغبة الطمبة في 
 التخصص بالمغة العربية

431 22 16 2.88 96.16 

3 

قمة حفظ الطمبة مف النصوص 
القرآنية واالحاديث الشريفة او 

 الماثور مف القوؿ

411 42 16 2.84 94.74 

4 
طريقة التدريس لـ تكف مشوقة 

 لمطمبة
382 53 34 2.74 91.40 
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5 
اىداؼ تدريس مادة فقو المغة لـ 

 تكف واضحة لدى الطمبة
321 87 70 2.57 85.78 

6 
غمبة العامية عمى الفصيحة في 

 استعماؿ المغة اليومي
277 133 59 2.46 82.16 

7 
كثرة اعداد الطمبة في الصؼ 

 الواحد
185 44 240 1.88 62.75 

8 
قمة مشاركة الطمبة في 
 المناقشات الصيفية

121 44 304 1.60 53.66 

9 
الحصص المقررة لمادة فقو المغة 

 غير كافية لتحقيؽ االىداؼ
18 58 393 1.20 40.01 

10 
لجوء الطمبة الى استظيار المادة 

 مف دوف فيميا
15 56 398 1.18 39.44 

11 

افتقار اقساـ المغة العربية لممصادر 
التي يحتاجيا الطمبة في مادة فقو 

 المغة

14 55 400 1.17 39.23 

( 8)ممحؽ
تكرارات فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة ودرجة حدتيا ووزنيا المئوي في مجاؿ 

المنيج الدراسي ضمف استبانة الطمبة 

 الفقرات ت

مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
درجة  مشكمة

 الحدة

الوزف 
 المئوي

 3ؾ 2ؾ 1ؾ

 96.56 2.89 5 38 4.26 قمة مراعاة المنيج لمستوى الطمبة الفكري 1

 95.63 2.86 15 31 4.23 اسموب عرض المادة اليساعد عمى الفيـ 2

3 
ييتـ المنيج بالجانب النظري واليعطي 

 اىمية لمجانب العممي
293 43 34 2.76 92.10 

4 
افتقار موضوعات المنيج اغمبيا الى 

 عنصر التشويؽ واالثارة
338 90 41 2.63 87.77 

5 
ينتيي اىتماـ الطمبة بالمنيج بانتياء 

 االختبار
325 80 74 2.57 85.92 

6 
الموضوعات التي يدرسيا الطمبة العالقة 

 ليا بفروع المغة العربية االخرى
161 126 182 1.89 63.25 
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7 
الحصص المقررة لممادة تاتي في اوقات 

 غير مناسبة لمطمبة
107 117 245 1.70 56.85 

8 
تدريس المادة اليحقؽ االىداؼ المطموبة 

 مف تدريسيا
15 61 393 1.19 39.80 

9 
ندوة الجانب التطبيقي في المنيج 

 .الدراسي المقرر 
13 39 417 1.13 37.66 

10 

احتواء المنيج عمى موضوعات العالقة 
ليا بالموضوعات التي درسيا الطمبة في 

 .المراحؿ الدراسية السابقة 

12 41 416 1.12 37.38 

11 
ضعؼ صمة الموضوعات التي يدرسيا 

 الطمبة بحاجاتيـ اليومية
12 41 416 1.12 37.28 

12 
موضوعات الكتاب غير محببة لدى 

 الطمبة
8 41 420 1.11 37.18 

 
 
 
( 9)ممحؽ 

تكرارات فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة ودرجة حدتيا ووزنيا 
المئوي في مجاؿ التدريسييف ضمف استبانة الطمبة 

 الفقرات ت

مشكمة 
 رئيسية

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

درجة 
 الحدة

الوزف 
 المئوي

 3ؾ 2ؾ 1ؾ

1 

قمة اعتماد بعض التدريسييف 
المغة العربية الفصيحة في 

 التدريس

376 81 12 2.77 92.53 

2 

ضعؼ قدرة بعض التدريسييف 
في تننمية ميوؿ الطمبة نحو 

 المادة

332 94 43 2.61 87.20 

3 

تمسؾ عدد مف التدريسييف 
بطريقة تدريسية واحدة في 

 تدريس المادة

319 103 47 2.57 85.99 
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4 
اليراعي عدد مف التدريسييف 
 الفروؽ الفردية بيف الطمبة

311 64 94 2.46 82.08 

5 

ضعؼ المستوى العممي لعدد 
مف التدريسييف في مجاؿ 

 تخصصيـ

283 104 82 2.42 80.95 

6 

قمة اطالع عدد مف 
التدريسييف عمى استعماؿ 
 طرائؽ تدريسية حديثة

193 45 231 1.91 63.96 

7 

افتقار محاضرات بعض 
التدريسييف الى عنصر 

 التشويؽ

187 47 235 1.89 63.25 

8 

غمبة طريقة المحاضرة مف 
دوف استعماؿ الطرائؽ 

التدريسية االخرى في عرض 
 المادة

182 41 246 1.86 62.11 

9 

قمة استشياد بعض 
التدريسييف باي القرآف الكريـ 
او الحديث النبوي الشريؼ 

 .او الماثور مف القوؿ 

172 31 246 1.85 61.97 

10 
اعتماد اغمب التدريسييف 
 عمى الطمبة المتميزيف

162 41 246 1.66 55.57 

11 
كثرة واجبات التدريسييف تؤثر 

 في كفاياتيـ العممية
152 97 240 1.63 53.54 

12 
عدـ مراعاة التسمسؿ 

 المنطقي في عرض المادة
150 99 220 1.62 52.45 

13 

قمة اشراؾ عدد مف 
التدريسييف طمبتيـ في 
 مناقشة الموضوعات

147 102 220 1.60 50.39 

 48.30 1.58 220 109 140اليمـز التدريسيوف الطمبة  14
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باستعماؿ المغة العربية 
 الفصيحة

15 

يؤكد بعض التدريسييف عمى 
عممية حفظ المعمومات بدال 

 .مف فيميا 

130 119 220 1.56 47.20 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (10)ممحؽ 
تكرارات فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة ودرجة حدتيا ووزنيا 

المئوي في مجاؿ الطمبة ضمف استبانة التدريسييف 

 الفقرات ت

مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

درجة 
 الحدة

الوزف 
 المئوي

 3ؾ 2ؾ 1ؾ

1 
ضعؼ الثقافة المغوية لدى 

 الطمبة اغمبيـ
22 6 - 2.78 92.85 

2 

قمة تركيز الطمبة عمى 
الموضوعات داخؿ الصؼ 

 وخارجو

19 8 1 2.64 88.09 

3 
قمة مطالعة الطمبة 

 الخارجية
17 8 3 2.5 83.33 

4 
غمبة العامية عمى 
 الفصيحة لدى الطمبة

13 11 4 2.32 77.38 
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5 
قمة مشاركة الطمبة في 
 مناقشة الموضوعات

7 11 10 1.89 63.09 

6 
كثرة اعداد الطمبة في 

 الصؼ الواحد
7 10 11 1.80 63.05 

7 
قمة رغبة الطمبة في 
 تخصص المغة العربية

6 12 10 1.70 63.03 

8 
ضعؼ الطمبة في المراحؿ 

 الدراسية السابقة
5 13 10 1.65 60.01 

9 
ينتيي اىتماـ الطمبة 

 بالمادة بانتياء االختبارات
5 13 10 1.61 60.000 

10 
قمة وعي الطمبة باىمية 
 موضوعات فقو المغة

4 14 10 1.57 60.000 

 
 (11)ممحؽ 

تكرارات فقرات مشكالت تدريس مادة فقو المغة ودرجة حدتيا ووزنيا 
المئوي في مجاؿ المنيج الدراسي ضمف استبانة التدريسييف 

 الفقرات ت

مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

درجة 
 الحدة

الوزف 
 المئوي

 3ؾ 2ؾ 1ؾ

1 
ابتعاد المنيج عف واقع الطمبة 

 اليومي
12 11 5 2.25 75 

2 
الموضوعات المقررة صعبة 

 الفيـ لدى الطمبة
7 19 2 2.17 72.61 

3 
التسيـ موضعات المنيج في 
 تنمية ميارات الطمبة المغوية

5 21 2 2.10 70.23 

4 
موضوعات المنيج غير 

 مترابطة مع بعضيا
9 8 11 1.92 64.82 

 61.90 1.85 13 6 9افتقار المنيج الى عنصري  5
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 االثارة والتشويؽ

6 

قمة استشياد عدد مف 
التدريسييف بايات القرآف الكريـ 
او بالحديث النبوي الشريؼ او 

 .بالماثور مف القوؿ 

2 17 9 1.75 58.33 

7 
اسموب عرض الموضوعات 

 غير مشوؽ
1 18 9 1.73 56.34 

8 
قمة الساعات المخصصة لممادة 

 مع كثرة موضوعاتيا
1 19 8 1.70 51.30 

 
 
 

 
 (12)ممحؽ 

تكرارات فقرات مشكالت تدريس مادة المغة ودرجة حدتيا ووزنيا المئوي 
في مجاؿ التدريسييف ضمف استبانة التدريسييف 

 الفقرات ت

مشكمة 
 رئيسة

مشكمة 
 ثانوية

التشكؿ 
 مشكمة

درجة 
 الحدة

الوزف 
 المئوي

 3ؾ 2ؾ 1ؾ

1 
ضعؼ كتابة بعض التدريسييف 

 في تدريب الموضوعات
24 4 - 2.85 95.23 

2 
اليمـز بعض التدريسييف الطمبة 
 ياستعماؿ المغة العربية الفصيحة

23 2 3 2.71 90.47 

3 
ازدواجية لغة بعض التدريسييف 

 عمى الطمبة المتميزيف
21 5 2 2.67 89.28 

4 
اعتماد اغمب التدريسييف عمى 

 الطمبة المتميزيف
10 7 11 1.96 65.47 

5 
اليراعي بعض التدريسييف 
 الفروؽ الفردية بيف الطمبة

5 10 13 1.64 54.76 
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6 
اعتماد عدد مف التدريسييف عمى 

 المنيج المقرر فقط
4 6 18 1.62 47.61 

7 

اىداؼ تدريس المادة غير 
واضحة لدى بعض تدريسيي 

 المادة

2 7 19 1.60 45.60 

8 
اليشرؾ عدد مف  التدريسييف 
 الطمبة في مناقشة الموضوعات

1 8 10 1.37 43.57 

9 
غمبة اسموب المحاضرة عمى غيره 

 في عرض المادة
2 7 9 1.34 40.50 

10 

ضعؼ استشياد عدد مف 
التدريسييف بايات القرآف الكريـ 
او بالحديث النبوي الشريؼ او 

 .بالماثور مف القوؿ 

2 6 10 1.30 39.30 

 


